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На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ОДР ЖА ВА ЊУ ЗГРА ДА

Про гла ша вам За кон о одр жа ва њу згра да, ко ји је На род -
на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Де се тој сјед -
ни ци, одр жа ној 23. сеп тем бра 2011. го ди не, а Ви је ће на ро -
да 4. ок то бра 2011. го ди не кон ста то ва ло да усво је ним За ко -
ном о одр жа ва њу згра да ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни
ин те рес ни јед ног кон сти ту тив ног на ро да у Ре пу бли ци
Срп ској.

Број: 01-020-2479/11 Пред сјед ник
6. ок то бра 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О ОДР ЖА ВА ЊУ ЗГРА ДА

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим за ко ном уре ђу је се одр жа ва ње стам бе них згра да,
стам бе но-по слов них згра да, стам бе них згра да са га ра жа ма
и по слов них згра да (у да љем тек сту: згра да).

Члан 2.

(1) Одр жа ва ње згра де, у сми слу овог за ко на, об у хва та
из во ђе ње ра до ва ре дов ног и ин ве сти ци о ног одр жа ва ња
ста но ва, по слов них про сто ри ја и га ра жа као по себ них
дије ло ва згра де (у да љем тек сту: по се бан дио згра де), те
ра до ва ре дов ног и ин ве сти ци о ног одр жа ва ња за јед нич ких
ди је ло ва згра де.

(2) Одр жа ва њем згра де обез бје ђу ју се функ ци о нал ност
и без бјед ност згра де као цје ли не и ње них за јед нич ких
дије ло ва.

Члан 3.

Пој мо ви упо три је бље ни у овом за ко ну, у сми слу овог
за ко на, има ју сље де ће зна че ње:

а) стам бе на згра да је згра да у ко јој је нај ма ње је дан по -
се бан дио на ми је њен ста но ва њу и са њом чи ни гра ђе вин -
ску или функ ци о нал ну цје ли ну,

б) по слов на згра да је згра да у ко јој је нај ма ње је дан по -
се бан дио на ми је њен оба вља њу по слов них дје лат но сти и
са њом чи ни гра ђе вин ску или функ ци о нал ну цје ли ну,

в) стам бе но-по слов на згра да је згра да у ко јој је је дан
дио на ми је њен за ста но ва ње, а дру ги за оба вља ње по слов -
них дје лат но сти и за јед но чи не гра ђе вин ску цје ли ну,

г) стам бе на згра да или стам бе но-по слов на згра да са га -
ра жом је згра да ко ја у свом са ста ву има и за себ не га ра же
или га ра жне про сто ри је,

д) стан је јед на или ви ше про сто ри ја на ми је ње них и по -
доб них за ста но ва ње, са по моћ ним про сто ри ја ма ко је, по
пра ви лу, чи не јед ну гра ђе вин ску цје ли ну и има ју за се бан
улаз,

ђ) по слов на про сто ри ја је јед на или ви ше про сто ри ја
на ми је ње них вр ше њу по слов не дје лат но сти ко је, по пра ви -
лу, чи не гра ђе вин ску цје ли ну и има ју за се бан улаз,

е) га ра жа је про сто ри ја ко ја има за се бан улаз, а на ми је -
ње на је за смје штај јед ног или ви ше мо тор них во зи ла,

ж) за јед нич ки ди је ло ви згра де су ди је ло ви и уре ђа ји
ко ји слу же згра ди као цје ли ни или по себ ним ди је ло ви ма
згра де, а на ро чи то: те ме љи, глав ни зи до ви, кров, сте пе ни -
ште, дим ња ци, лиф то ви, фа са да, по друм, та ван, ход ни ци,
свје тлар ни ци, пра о ни це и су ши о ни це, про сто ри је за сме ће,
про сто ри је за са стан ке за јед ни це ета жних вла сни ка и ку ће -
па зи те ља, елек трич на, гро мо бран ска, ка на ли за ци о на, во -
до вод на и те ле фон ска мре жа, га сне и то пло вод не ин ста ла -
ци је и те ле ви зиј ске ан те не, ну жни про ла зи, ха у стор ски
про ла зи и сте пе ни це,

з) ета жни вла сник је вла сник ста на, по слов не про сто -
ри је или га ра же као по себ ног ди је ла згра де, као и но си лац
пра ва рас по ла га ња на по себ ном ди је лу згра де у др жав ној
сво ји ни и

и) за јед ни ца ета жних вла сни ка (у да љем тек сту: за јед -
ни ца) пред ста вља по се бан об лик ор га ни зо ва ња ета жних
вла сни ка ко ја се осни ва уго во ром ра ди оба вља ња по сло ва
упра вља ња за јед нич ким ди је ло ви ма згра де као имо ви ном
у су вла сни штву и за јед нич ким ко ри шће њем за јед ни ча ра.

Члан 4.

(1) За јед нич ки ди је ло ви и уре ђа ји згра де су не дје љи ва
и не по ди је ље на имо ви на ета жних вла сни ка ко ја пред ста -
вља основ су вла снич ке за јед ни це са јед на ким оби мом пра -
ва и оба ве за (у да љем тек сту: за јед ни ча ри), у скла ду са за -
ко ном и њи хо вим ме ђу соб ним уго во ром.

(2) За јед нич ка сво ји на из ста ва 1. овог чла на је у за ви -
сном од но су пре ма за себ ној ета жној сво ји ни и нео дво ји ва
је од ње.

(3) Ета жна сво ји на не мо же по сто ја ти на ди је ло ви ма
згра де ко ји слу же као за јед нич ки или им се на мје на про ти -
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ви ис кљу чи вој упо тре би са мо у ко рист од ре ђе ног по себ ног
ди је ла згра де.

Члан 5.

(1) Ета жни вла сни ци има ју пра во да ко ри сте за јед нич -
ке ди је ло ве згра де.

(2) По себ ни и за јед нич ки ди је ло ви згра де ко ри сте се у
скла ду са ње го вом свр хом и на мје ном са по себ ном па -
жњом до брог до ма ћи на и при вред ни ка.

(3) Ли це ко је на мјер но или крај њом не па жњом про -
узро ку је ште ту на по себ ном или за јед нич ком ди је лу згра -
де ду жно је на док на ди ти на ста лу ште ту.

Члан 6.

(1) О одр жа ва њу и фи нан си ра њу одр жа ва ња згра де
одлу чу ју ета жни вла сни ци, на на чин и под усло ви ма утвр -
ђе ним овим за ко ном, њи хо вим уго во ри ма и дру гим ак ти ма
за јед ни це.

(2) Тро шко ве ре дов ног одр жа ва ња за јед нич ких ди је ло -
ва згра де и по себ ног ди је ла згра де ета жни вла сник мо же
уго во ром пре ни је ти на ко ри сни ка, као што је за ку пац, но -
си лац ста нар ског пра ва, при вре ме ни ко ри сник и слич но.

II - ОДР ЖА ВА ЊЕ ЗГРА ДЕ

1. Одр жа ва ње по себ них ди је ло ва згра де

Члан 7.

По се бан дио згра де одр жа ва и фи нан си ра ета жни вла -
сник.

Члан 8.

(1) О из во ђе њу ра до ва ре дов ног одр жа ва ња по себ ног
ди је ла згра де од лу чу је ета жни вла сник са мо стал но.

(2) Тро шко ве ре дов ног одр жа ва ња по себ ног ди је ла
згра де ета жни вла сник мо же уго во ром пре ни је ти на ко ри -
сни ка (за ку пац, но си лац ста нар ског пра ва и дру ги ко ри -
сни ци).

Члан 9.

Ета жни вла сник мо же о свом тро шку, без прет ход ног
одо бре ња оста лих ета жних вла сни ка, у скла ду са од ред ба -
ма За ко на о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 55/10), из вр ши ти пре прав ке
у ста ну или дру гом по себ ном ди је лу згра де ко ји су у ње го -
вом вла сни штву, укљу чу ју ћи и про мје ну на мје не, под сље -
де ћим усло ви ма:

а) при ли ком из во ђе ња ра до ва из ста ва 1. овог чла на
ета жни вла сник не сми је про у зро ко ва ти оште ће ња згра де и
дру гих ди је ло ва не по крет но сти, ни ти по вре ду оних ин те -
ре са оста лих ета жних вла сни ка ко ји за слу жу ју за шти ту, а
на ро чи то про мје ну вањ ског из гле да згра де, те про у зро ко ва -
ти опа сност за си гур ност ли ца, згра де или дру гих ства ри,

б) ако је за про мје ну нео п ход но за ди ра ње у за јед нич ке
ди је ло ве не по крет но сти, то је до пу ште но са мо ако је та ква
про мје на уоби ча је на и кад се од но си на дио за јед нич ке
имо ви не ко ји је у не по сред ној функ ци ји или ди рект ном
кон так ту по себ ног ди је ла ета жног вла сни ка ко ји тра жи
про мје ну, а од но си се на отва ра ње до дат них отво ра, по ста -
вља ње во до ва за ра свје ту, гас, енер ги ју, во ду, ка на ли за ци ју,
те ле фо ни ју, ра диј ских или те ле ви зиј ских ан те на и слич но,

в) ра ди про мје не из ста ва 1. овог чла на ни је до пу ште но
за ди ра ње у оне ди је ло ве не по крет но сти ко ји су као по се -
бан дио у сво ји ни дру гог вла сни ка без ње го вог одо бре ња,
осим за из во ђе ње ра до ва ко ји ма се трај но не по вре ђу је ње -
го во пра во или чи ни трај на ште та, с тим да је ту ште ту ета -
жни вла сник ко ји из во ди ра до ве ду жан од мах от кло ни ти
или пра вич но на док на ди ти,

г) ако је за из во ђе ње ра до ва из ста ва 1. овог чла на по -
треб на до зво ла над ле жног ор га на из да та у скла ду са гра ђе -
вин ским про пи си ма, дру ги ета жни вла сник ко ји ту про мје -
ну мо ра да тр пи од го ва ра за ште ту ко ју би про у зро ко вао
сво јим рад ња ма ко ји ма се оне мо гу ћа ва из во ђе ње ра до ва и

д) за сву ште ту ко ју дру ги ета жни вла сник пре тр пи
због из во ђе ња ра до ва из ста ва 1. овог чла на од го ва ра ета -
жни вла сник на чи јем по себ ном ди је лу се ра до ви из во де.

Члан 10.

(1) Ета жни вла сник ду жан је да вр ши ин ве сти ци о но
одр жа ва ње свог по себ ног ди је ла згра де, на на чин и под
усло ви ма про пи са ним овим за ко ном.

(2) Ин ве сти ци о но одр жа ва ње по себ ног ди је ла згра де
об у хва та по прав ке или за мје ну:

а) ин ста ла ци ја цен трал ног гри ја ња у ста ну,

б) плин ских ин ста ла ци ја и гриј них ти је ла у ста ну,

в) ин ста ла ци ја и уре ђа ја за цен трал но гри ја ње во де у
ста ну,

г) те ле фон ских и елек тро ин ста ла ци ја у ста ну и

д) ин ста ла ци ја во до во да и ка на ли за ци је у ста ну.

(3) Ра до ви из ста ва 2. овог чла на об у хва та ју и дру ге ра -
до ве у ста ну ко ји су од ути ца ја на ко ри шће ње оста лих по -
себ них ди је ло ва згра де.

Члан 11.

(1) Ква ро ве из чла на 10. став 2. овог за ко на ко ји ма се
на но си ште та дру гим по себ ним или за јед нич ким ди је ло ви -
ма згра де или до во ди у пи та ње њи хо во функ ци о ни са ње
ета жни вла сник је ду жан да от кло ни без од ла га ња.

(2) Ште ту ко ја је на ста ла као по сље ди ца ква ра из ста ва
1. овог чла на ета жни вла сник је ду жан да по пра ви или на -
док на ди.

2. Одр жа ва ње за јед нич ких ди је ло ва

Члан 12.

За јед нич ке ди је ло ве згра де одр жа ва ју и фи нан си ра ју
ета жни вла сни ци за јед нич ки.

Члан 13.

Ре дов но одр жа ва ње за јед нич ких ди је ло ва згра де об у -
хва та по прав ке и за мје не и слич не по сло ве, а то су:

а) ре дов но сер ви си ра ње лиф то ва,

б) по прав ке или за мје на ауто ма та за за јед нич ко освје -
тље ње, пре ки да ча, си ја ли ца и дру ге слич не по прав ке,

в) де ра ти за ци ја, дез ин сек ци ја и дез ин фек ци ја за јед нич -
ких про сто ри ја у згра ди,

г) ре дов ни пре гле ди и сер ви си ра ње хи дро фор ских по -
стро је ња у згра ди, ин ста ла ци ја цен трал ног гри ја ња (ко тлар -
ни ца, под ста ни ца, мре же са гриј ним ти је ли ма, вен ти ла, дим -
ња ка цен трал ног гри ја ња и дру гих ин ста ла ци ја), ин ста ла ци -
ја и уре ђа ја за га ше ње по жа ра у згра ди, гро мо бран ских ин -
ста ла ци ја, ин ста ла ци ја во до во да и ка на ли за ци је у згра ди,
елек тро ин ста ла ци ја, уре ђа ја за ну жно св је тло, уре ђа ја и
опре ме за кли ма ти за ци ју и вен ти ла ци ју згра де,

д) чи шће ње олу ка и олуч них ци је ви згра де,

ђ) по прав ка или за мје на око ва, бра ва, ка та на ца и дру -
гих уре ђа ја за за тва ра ње ор ма ра за стру јо мје ре, во до мје ре,
те ле фон ске и те ле ви зиј ске ин ста ла ци је у згра ди,

е) кре че ње за јед нич ких про сто ри ја,

ж) фар ба ње ци јев не мре же, гриј них ти је ла и дру гих
уре ђа ја у за јед нич ким ди је ло ви ма згра де,

з) одр жа ва ње хи ги је не у за јед нич ким ди је ло ви ма згра -
де (чи шће ње и пра ње ула за, за јед нич ких про сто ри ја, сте пе -
ни шта, ход ни ка, за ста кље них по вр ши на и дру гих за јед нич -
ких ди је ло ва),

и) чи шће ње и одр жа ва ње тро то а ра око згра де, од но сно
на си па, усје ка, ри го ла и слич них по вр ши на и

ј) дру ги ра до ви ко ји ма се обе зб jеђује ре дов но одр жа ва -
ње згра де на за до во ља ва ју ћем ни воу упо тре бљи во сти.

Члан 14.

(1) Ин ве сти ци о но одр жа ва ње за јед нич ких ди је ло ва
згра де об у хва та одр жа ва ње:

а) кров не кон струк ци је и дру гих кон струк тив них еле -
ме на та згра де,

б) кров ног по кри ва ча и дру гих еле ме на та кро ва (дим -
ња ци, вен ти ла ци о ни ка на ли, кров ни отво ри, кров ни свје -
тлар ни ци, ли ме не оп шив ке и ува ле, слив ни ци, од во ди и
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дру ги еле мен ти кро ва, за јед нич ке ло ђе и те ра се и дру ги
дије ло ви кро ва),

в) лиф та са при па да ју ћим ди је ло ви ма (ку ћи ца, лиф тов -
ско ок но са ин ста ла ци ја ма и уре ђа ји ма), као и ис пи ти ва ње
ис прав но сти са из да ва њем упо треб не до зво ле у скла ду са
ва же ћим про пи си ма о лиф то ви ма,

г) олу ка, олуч них ци је ви и дру гих еле ме на та за од вод
во де са кро ва и за шти ту згра де од про до ра во де,

д) хо ри зон тал не и вер ти кал не хи дро и зо ла ци је,

ђ) во до вод не и ка на ли за ци о не мре же од при кључ ка на
град ску во до вод ну и ка на ли за ци о ну мре жу, сен гру па или
дру гог из лив ног мjеста до при кључ ка на са ни тар ни уре ђај
(си фон су до пе ре, уми ва о ни ка и слич них еле ме на та) у згра ди,

е) вен ти ла ци о них ци је ви ка на ли за ци о не мре же и њи хо -
вих гла ва на кро ву згра де,

ж) елек тро ин ста ла ци је згра де до стру јо мјер ног ор ма ра,

з) ин ста ла ци ја цен трал ног гри ја ња, гриј них ти је ла у
згра ди, ди је ло ва то плот них по стро је ња и уре ђа ја згра де са
пу ње њем, пра жње њем и озра чи ва њем то пло вод не мре же,
као и по прав ка или за мје на ин ста ла ци је за гас,

и) пумп ног по стро је ња за из ба ци ва ње во де (от пад не,
под зем не и ки шне) са при па да ју ћим ди је ло ви ма (про сто -
ри ја са ин ста ла ци ја ма и уре ђа ји ма),

ј) хи дро фор ског или дру гог пумп ног по стро је ња за
снаб ди је ва ње згра де во дом или за сма ње ње при ти ска во де,
са при па да ју ћим ди је ло ви ма и ин ста ла ци ја ма,

к) до тра ја лих ме тал них, ста кле них и дру гих огра да на
кро ву, сте пе ни шту, те ра са ма, ло ђа ма и дру гим за јед нич ким
ди је ло ви ма згра де,

л) ка на ла за сме ће у згра ди,

љ) до тра ја лих по до ва, пла фо на и зи до ва у за јед нич ким
ди је ло ви ма згра де,

м) др ве них и ме тал них ди је ло ва на про зо ри ма и вра ти -
ма за јед нич ких про сто ри ја згра де,

н) оште ће них и до тра ја лих фа са да, фа сад них обло га и
еле ме на та фа са де и дру гих спољ них ди је ло ва згра де са
при о ри те том за шти те фа са де од про до ра во де и вла ге,

њ) ин ста ла ци ја и уре ђа ја за уз бу њи ва ње у згра ди,

о) гро мо бра на, ин тер фо на, ка блов ских и ПТТ ин ста ла -
ци ја, ан тен ских уре ђа ја и њи хо вих ди је ло ва у згра ди,

п) хи дра на та, хи дрант ских цри је ва и дру гих хи дрант -
ских ди је ло ва у згра ди,

р) ин ста ла ци ја и уре ђа ја за цен трал но за гри ја ва ње во де
за за јед нич ке про сто ри је ко је при па да ју згра ди,

с) про тив по жар ног сте пе ни шта згра де и ин ста ла ци ја и
уре ђа ја за за шти ту од по жа ра,

т) ка за на на чвр сто го ри во у за јед нич ким ди је ло ви ма
згра де,

ћ) са ни тар них уре ђа ја у за јед нич ким ди је ло ви ма згра -
де и

у) уре ђа ја за ну жно освје тље ње и уре ђа ја за ре зер вну
елек тро е нер ги ју (агре га та).

(2) При је из во ђе ња ра до ва из ста ва 1. овог чла на по -
треб но је при ба ви ти од го ва ра ју ће одо бре ње про пи са но За -
ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу, у слу ча ју ка да је оно
по треб но.

Члан 15.

Ра до ви ре дов ног и ин ве сти ци о ног одр жа ва ња за јед -
нич ких ди је ло ва згра де утвр ђу ју се про гра мом одр жа ва ња.

3. Ра до ви хит них ин тер вен ци ја

Члан 16.

(1) Ра до ви ма хит них ин тер вен ци ја сма тра ју се ра до ви
ко ји се на згра ди из вр ша ва ју без од ла га ња ра ди за шти те
жи во та и здра вља љу ди, њи хо ве си гур но сти, за шти те имо -
ви не од оште ће ња и до во ђе ње згра де, ње них ди је ло ва, уре -
ђа ја, ин ста ла ци ја и опре ме у ста ње ис прав но сти, упо тре -
бљи во сти и си гур но сти, а на ро чи то:

а) осло ба ђа ње ли ца и ства ри из за гла вље ног лиф та и
ње го вог по нов ног ста вља ња у по гон,

б) ски да ње мал те ра, фа сад них обло га и дру гих еле ме -
на та фа са де и кро ва за ко је се утвр ди да угро жа ва ју
безбјед ност љу ди и имо ви не,

в) по прав ке или за мје не ди је ло ва кров ног по кри ва ча
ра ди за шти те од про ки шња ва ња, од но сно про до ра во де и
дру гих ат мос фер ских па да ви на,

г) ски да ње или по прав ка оште ће них ди је ло ва згра де,
на бал ко ну, те ра си, ло ђи и сте пе ни шту згра де за ко је се
утвр ди да угро жа ва ју без бјед ност љу ди и имо ви не,

д) по прав ка и за мје на во до вод не и ка на ли за ци о не ци је -
ви у згра ди или ста ну ка да до ђе до пр ска ња ње них ди је ло ва,

ђ) по прав ке или за мје на хи дро фо ра и ње го вих ди је ло ва
ка да због ква ра згра да оста не без во де,

е) од гу ши ва ње ка на ли за ци о не мре же у згра ди или ста -
ну и од но ше ње из лив них оста та ка и дез ин фек ци ја про сто -
ри ја у згра ди или ста ну,

ж) из ба ци ва ње под зем них и слив них во да из по друм -
ских и дру гих про сто ри ја у згра ди,

з) от кла ња ње узро ка не стан ка стру је због ква ра на
елек тро ин ста ла ци ји згра де од стру јо мјер ног ор ма ра до
раз вод не та бле у ста ну, од но сно си ја лич ног мје ста у за јед -
нич ким про сто ри ја ма,

и) утвр ђи ва ње и от кла ња ње узро ка елек три зи ра ња уре -
ђа ја и ин ста ла ци ја у згра ди и ста ну,

ј) по прав ке или за мје не ци јев не мре же, гриј них ти је ла
и ди је ло ва то пло вод них, од но сно плин ских по стро је ња
згра де, због пр ска ња ди је ло ва мре же, гриј них ти је ла и то -
пло вод ног, од но сно плин ског си сте ма и

к) от кла ња ње ква ро ва и не до ста та ка ко ји мо гу до ве сти
до по жа ра.

(2) Ета жни вла сник је ду жан да без од ла га ња омо гу ћи
из во ђе ње ра до ва из ста ва 1. овог чла на у ди је лу ко ји се од -
но си на ње гов по себ ни дио згра де или кад се ти ра до ви мо -
ра ју из ве сти из про сто ра ње го вог по себ ног ди је ла згра де.

Члан 17.

(1) Из во ђе ње ра до ва хит них ин тер вен ци ја на згра ди
ета жни вла сни ци ду жни су по вје ри ти пред у зе ћу спе ци ја -
ли зо ва ном за из во ђе ње те вр сте ра до ва, као и обез би је ди ти
ли ца ко ја ће би ти овла шће на да на ру че из во ђе ње тих ра до -
ва од мах по ука за ној по тре би.

(2) Пред сјед ник за јед ни це је овла шћен да без од ла га ња
на ру чи из во ђе ње ра до ва из чла на 16. овог за ко на или да
овла сти ли це ко је ће то у слу ча ју ње го вог од су ство ва ња
учи ни ти.

III - УПРА ВЉА ЊЕ ЗГРА ДОМ

Члан 18.

(1) Згра дом упра вља за јед ни ца.

(2) Ета жни вла сни ци су ду жни да уче ству ју у упра вља -
њу не по крет но шћу по оп штим пра ви ли ма о упра вља њу су -
вла снич ком ства ри, те да од ре де ли це ко је ће оба вља ти по -
сло ве за јед нич ког управ ни ка и да осну ју за јед нич ку ре зер ву.

(3) Упра вља ње згра дом, у сми слу овог за ко на, сма тра
се од лу чи ва ње о ко ри шће њу и одр жа ва њу за јед нич ких
дије ло ва згра де, о обез бје ђи ва њу и ко ри шће њу фи нан сиј -
ских сред ста ва за одр жа ва ње за јед нич ких ди је ло ва згра де
и о дру гим пи та њи ма од зна ча ја за ко ри шће ње и одр жа ва -
ње згра де.

Члан 19.

(1) За јед ни ца се осни ва за јед ну или ви ше згра да или
дио згра де, као што је ла ме ла или улаз ко ји пред ста вља
гра ђе вин ску или функ ци о нал ну цје ли ну, у ро ку од го ди ну
да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

(2) Ако се за јед ни ца не осну је у ро ку из ста ва 1. овог
чла на, над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве име -
ну је по слов но спо соб но фи зич ко или прав но ли це као при -
вре ме ног за ступ ни ка ета жних вла сни ка, од но сно при вре -
ме ног управ ни ка, све док се за јед ни ца не осну је у скла ду
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са од ред ба ма овог за ко на или док суд у ван пар нич ном по -
ступ ку не име ну је при вре ме ног управ ни ка, на при је длог
би ло ко јег ета жног вла сни ка или на при је длог при вре ме -
ног управ ни ка.

Члан 20.

(1) Уго во ром о осни ва њу за јед ни це уре ђу ју се ме ђу соб -
на пра ва и оба ве зе ета жних вла сни ка у по гле ду упра вља ња
згра дом, те у по гле ду оби ма, на чи на ко ри шће ња и одр жа -
ва ња по себ них ди је ло ва згра де и за јед нич ких ди је ло ва
згра де и ди је ло ва згра де ко ји слу же згра ди као цје ли ни или
не ким ње ним по себ ним ди је ло ви ма.

(2) Пра ва и оба ве зе утвр ђе не уго во ром из ста ва 1. овог
чла на од но се се и на ка сни јег сти ца о ца сво ји не по себ ног
ди је ла.

(3) Уго вор о осни ва њу за јед ни це мо же се ми је ња ти са -
мо уз пи сме ни при ста нак оних ета жних вла сни ка чи ја се
пра ва ми је ња ју.

(4) За јед ни ца се мо же осно ва ти кад нај ма ње 51% ета -
жних вла сни ка пот пи ше уго вор о осни ва њу за јед ни це.

Члан 21.

Уго вор о осни ва њу за јед ни це са др жи:

а) име на, пре зи ме на, ЈМБГ и адре се свих за јед ни ча ра,

б) на зив фир ме, ЈИБ и сје ди ште за јед ни ча ра, кад ни је
фи зич ко ли це,

в) на зив и сје ди ште за јед ни це,

г) ци ље ве осни ва ња и дје лат ност за јед ни це,

д) пот пи се осни ва ча са је дин стве ним ма тич ним бро је -
ви ма,

ђ) пред ста вља ње и за сту па ње,

е) пра ва и оба ве зе чла но ва за јед ни це,

ж) ор га не за јед ни це, на чин њи хо вог опо зи ва и из бо ра,
овла шће ња, тра ја ње њи хо вог ман да та, кво рум, на чин ра да,
до но ше ње од лу ка и слич но,

з) на чин рас по ла га ња и ко ри шће ња сред ста ва за јед ни це,

и) на чин до но ше ња про гра ма одр жа ва ња згра де,

ј) на чин до но ше ња фи нан сиј ског пла на и го ди шњег
обра чу на за јед ни це,

к) на чин усва ја ња фи нан сиј ског из вје шта ја и из вје шта -
ја о одр жа ва њу згра де,

л) уку пан из нос тро шко ва осни ва ња, од но сно про ци је -
ње ни из нос свих тро шко ва у ве зи са осни ва њем,

љ) од го вор ност за оба ве зе и

м) дру га пи та ња од зна ча ја за упра вља ње згра дом, од -
но сно за одр жа ва ње и ко ри шће ње за јед нич ких ди је ло ва
згра де.

Члан 22.

За јед ни ца је над ле жна за:

а) обез бје ђи ва ње сред ста ва за одр жа ва ње за јед нич ких
ди је ло ва и уре ђа ја згра де и дру ге тро шко ве упра вља ња
згра дом,

б) одр жа ва ње за јед нич ких ди је ло ва и уре ђа ја згра де,

в) ко ри шће ње за јед нич ких ди је ло ва згра де и

г) дру ге по сло ве од ре ђе не уго во ром о осни ва њу за јед -
ни це ко ји се од но се на упра вља ње згра дом.

Члан 23.

(1) За јед ни ца је прав но ли це у по сло ви ма ко ји се од но -
се на упра вља ње згра дом и упи су је се у ре ги стар за јед ни -
ца код оп штин ског, од но сно град ског ор га на упра ве над ле -
жног за стам бе не по сло ве.

(2) У ре ги стар за јед ни ца упи су ју се осни ва ње и пре ста -
нак за јед ни це, ста ту сне про мје не, од но сно про мје не об ли -
ка ор га ни зо ва ња за јед ни це и по да ци о за јед ни ци зна чај ни
за прав ни про мет.

(3) Упис за јед ни це вр ши се по пра ви ли ма управ ног по -
ступ ка, а на на чин и под усло ви ма про пи са ним Пра вил ни -
ком о упи су у ре ги стар за јед ни ца са обра сци ма ака та за је -

дин стве ну при мје ну овог за ко на, ко ји до но си ми ни стар
над ле жан за стам бе не по сло ве у ро ку од три мје се ца од да -
на сту па ња на сна гу овог за ко на.

(4) За јед ни ца има пе чат и ра чун.

Члан 24.

(1) Згра дом упра вља скуп шти на ета жних вла сни ка (у
да љем тек сту: скуп шти на), ко ју чи не сви ета жни вла сни ци
са јед на ким пра ви ма и оба ве за ма, без об зи ра на то да ли су
би ли пот пи сни ци уго во ра о осни ва њу за јед ни це.

(2) За јед ни ца ко ја има ви ше од де сет ета жних вла сни ка
мо же има ти управ ни ка и управ ни од бор.

(3) У за јед ни ци ко ја не ма управ ни од бор ње го ва пра ва
и ду жно сти вр ши скуп шти на.

(4) За јед ни ца се кон сти ту и ше на пр вој сјед ни ци скуп -
шти не из бо ром ор га на упра вља ња за јед ни цом.

Члан 25.

Скуп шти на је над ле жна да:

а) би ра пред сјед ни ка скуп шти не,

б) име ну је управ ни од бор,

в) до но си про грам ин ве сти ци о ног и ре дов ног одр жа ва -
ња згра де,

г) до но си фи нан сиј ски план и го ди шњи об ра чун за јед -
ни це,

д) усва ја го ди шњи из вје штај одр жа ва ња згра де,

ђ) до но си од лу ку о оси гу ра њу згра де,

е) до но си до пун ска пра ви ла одр жа ва ња ре да у згра ди,

ж) од лу чу је о ври јед но сти бо да за акон та ци ју тро шко -
ва одр жа ва ња,

з) од лу чу је о ви си ни на кна де за рад пред сјед ни ка скуп -
шти не и чла но ве управ ног од бо ра и дру гих ли ца ко ја се ан -
га жу ју за оба вља ње по сло ва у за јед ни ци,

и) до но си од лу ку о ко ри шће њу за јед нич ких про сто ри -
ја згра де,

ј) до но си од лу ку о пре тва ра њу та ван ских про сто ри ја у
стам бе не про сто ре или на до град њу ко сог кро ва са стам бе -
ним про сто ром над по сто је ћим рав ним кро вом згра де и

к) од лу чу је и о дру гим пи та њи ма утвр ђе ним овим за ко -
ном.

Члан 26.

(1) Скуп шти на би ра пред сјед ни ка скуп шти не на пе ри -
од од че ти ри го ди не.

(2) Пред сјед ник скуп шти не са зи ва и во ди сјед ни це
скуп шти не.

(3) Скуп шти на мо же сми је ни ти пред сјед ни ка скуп шти -
не у сва ко до ба ако он гру бо за не ма ру је сво је ду жно сти
утвр ђе не овим за ко ном, уз от ка зни рок од три мје се ца и
иза бра ти но вог пред сјед ни ка.

Члан 27.

(1) Сјед ни це скуп шти не за јед ни це са зи ва ју се по по -
тре би, а нај ма ње два пу та го ди шње.

(2) Пред сјед ник скуп шти не је ду жан да нај ма ње осам
да на при је одр жа ва ња сјед ни це скуп шти не, у пи са ној фор -
ми са днев ним ре дом, оба ви је сти све ета жне вла сни ке о
тер ми ну одр жа ва ња скуп шти не.

(3) Ини ци ја ти ву за са зи ва ње сјед ни це скуп шти не мо же
да ти и 10% ета жних вла сни ка.

Члан 28.

(1) За одр жа ва ње сјед ни це скуп шти не по треб на је нат -
по ло вич на ве ћи на свих ета жних вла сни ка.

(2) Од лу ке скуп шти не оба ве зу ју ета жне вла сни ке и
управ ни од бор.

(3) Сва ки ета жни вла сник има је дан глас.

(4) Ако вла сни штво на по себ ном ди је лу згра де има ви -
ше ли ца за јед но, пра во гла са има ју је дин стве но, пу тем ли -
ца ко је они од ре де.
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Члан 29.

(1) За до но ше ње од лу ка скуп шти не ко је се од но се на
оба вља ње по сло ва ре дов ног упра вља ња згра дом по треб на
је натпо ло вич на са гла сност од укуп ног бро ја ета жних вла -
сни ка.

(2) За до но ше ње од лу ка скуп шти не ко је пре ла зе окви ре
ре дов ног упра вља ња згра дом, као што је про мје на на мје не
или из да ва ње у за куп за јед нич ких про сто ри ја, за сни ва ње
хи по те ке, за сни ва ње слу жбе но сти, ве ће по прав ке или пре -
прав ке ко је ни су ре дов но одр жа ва ње, до град ња и на до град -
ња згра де по треб на је са гла сност свих ета жних вла сни ка.

(3) Ако се не по стиг не са гла сност ета жних вла сни ка и
од лу ка не до не се у скла ду са ст. 1. или 2. овог чла на, кад за
пред у зи ма ње по сло ва по сто је на ро чи то оправ да ни раз ло зи,
сва ки ета жни вла сник мо же тра жи ти да о то ме од лу чи суд.

(4) Ако је из во ђе ње ра до ва ко ји ни су ре дов но одр жа ва -
ње или до град ња и на до град ња згра де нео п ход но да би се
обез би је ди ла на ру ше на функ ци о нал ност згра де као цје ли -
не или ње них по је ди них ди је ло ва или да би се спри је чи ло
да ље про па да ње и на но ше ње ште те згра ди као цје ли ни или
ње ним по је ди ним ди је ло ви ма, за јед ни ца мо же до ни је ти
од лу ку са дво тре ћин ском ве ћи ном гла со ва од укуп ног бро -
ја ета жних вла сни ка ако су за из во ђе ње тих ра до ва обез -
бије ђе на сред ства та ко да се не зах ти је ва ју по себ на сред -
ства од ета жних вла сни ка.

(5) У слу ча ју кад је од лу ка до не се на на на чин из ста ва
4. овог чла на, ета жни вла сник ко ји је гла сао про тив до но -
ше ња та кве од лу ке мо же тра жи ти да о то ме од лу чи суд.

(6) Ета жни вла сник про тив чи је во ље је од лу чи ла ве ћи -
на ета жних вла сни ка или је то од лу чио суд мо же тра жи ти
оси гу ра ње за бу ду ћу ште ту.

Члан 30.

(1) Управ ни од бор за јед ни це има пред сјед ни ка и че ти -
ри чла на ко ји се би ра ју на пе ри од од че ти ри го ди не.

(2) Управ ни од бор до но си од лу ке ве ћи ном гла со ва.

Члан 31.

Управ ни од бор за јед ни це оба вља сље де ће по сло ве:

а) би ра пред сјед ни ка управ ног од бо ра згра де,

б) из вр ша ва од лу ке скуп шти не за јед ни це,

в) пред ла же го ди шњи про грам одр жа ва ња згра де и ста -
ра се о ње го вој ре а ли за ци ји,

г) под но си из вје штај скуп шти ни о ре а ли за ци ји про гра -
ма одр жа ва ња,

д) под но си фи нан сиј ски из вје штај скуп шти ни за јед ни це,

ђ) за кљу чу је уго во ре у име за јед ни це,

е) из ми ру је оба ве зе у име и за ра чун за јед ни це,

ж) ор га ни зу је на пла те и при јем упла та у ко рист за јед -
ни це,

з) под но си ту жбе над ле жним ор га ни ма про тив ета жних
вла сни ка ко ји не из вр ша ва ју сво је оба ве зе,

и) пред ла же скуп шти ни на чин ко ри шће ња за јед нич ких
про сто ри ја згра де,

ј) ан га жу је по ука за ној по тре би пред у зе ће за пред у зи -
ма ње хит них ин тер вен ци ја,

к) пред ла же скуп шти ни ври јед ност бо да за акон та ци ју
тро шко ва одр жа ва ња пре ма про гра му и

л) пред ла же скуп шти ни оси гу ра ва ју ће дру штво за оси -
гу ра ње згра де.

Члан 32.

Пред сјед ник управ ног од бо ра за сту па за јед ни цу пред
ор га ни ма упра ве и пред пра во суд ним ор га ни ма и у прав -
ним по сло ви ма са тре ћим ли ци ма у ве за ни са одр жа ва њем
и ко ри шће њем згра де.

IV - TРОШКОВИ ОДР ЖА ВА ЊА ЗГРА ДЕ

Члан 33.

За оба ве зе ко је пре у зме за јед ни ца за одр жа ва ње од го ва -
ра ју суп си ди јар но ета жни вла сни ци у скла ду са кри те ри ју -

ми ма пла ћа ња тро шко ва одр жа ва ња утвр ђе ним овим за ко -
ном.

Члан 34.

(1) Тро шко ве ин ве сти ци о ног и ре дов ног одр жа ва ња и
хит них ин тер вен ци ја на за јед нич ким ди је ло ви ма згра де
сно се ета жни вла сни ци сра змјер но уче шћу по вр ши на сво -
јих по себ них ди је ло ва згра де пре ма ствар но учи ње ним
тро шко ви ма, осим ако уго во ром о осни ва њу за јед ни це ни -
је дру га чи је од ре ђе но.

(2) Тро шко ви ре дов ног одр жа ва ња згра де су тро шко ви
на ста ли ре дов ном упо тре бом, од но сно одр жа ва њем тех -
нич ке ис прав но сти и по сло ви обез бје ђи ва ња ре дов них хи -
ги јен ских усло ва.

(3) Тро шко ви ин ве сти ци о ног одр жа ва ња су ван ред ни
тро шко ви за по бољ ша ње ври јед но сти и ква ли те та за јед -
нич ких ди је ло ва згра де у пла ни ра ним слу ча је ви ма.

(4) Ако се не мо же по сти ћи пот пу на са гла сност у ве зи
са усло ви ма и на чи ном под ми ре ња тро шко ва ин ве сти ци о -
ног одр жа ва ња или до при но са за јед нич кој ре зер ви, мо же
се пред над ле жним су дом по кре ну ти ван пар нич ни по сту -
пак ра ди до но ше ња рје ше ња ко је за мје њу је од лу ку скуп -
шти не.

Члан 35.

(1) Ета жни вла сни ци су ду жни као акон та ци ју за тро -
шко ве одр жа ва ња, по бољ ша ње ква ли те та згра де и за ства -
ра ње за јед нич ке ре зер ве из чла на 34. овог за ко на пла ћа ти,
нај ка сни је до пет на е стог у мје се цу за те ку ћи мје сец, мје -
сеч ни из нос на ра чун за јед ни це, ко ји утвр ђу је скуп шти на
за јед ни це на на чин од ре ђен овим за ко ном, а ко ји не мо же
би ти ма њи од 0,2 кон вер ти бил них марaка по 1 м² ко ри сне
по вр ши не.

(2) Ета жни вла сни ци по слов них про сто ри ја и ста но ва у
ко ји ма се оба вља по слов на дје лат ност у стам бе ним и стам -
бе но-по слов ним згра да ма на кна ду из ста ва 1. овог чла на
пла ћа ју у дво стру ком из но су.

Члан 36.

(1) О при хо ди ма, рас хо ди ма и утро шку сред ста ва на
име одр жа ва ња стам бе не згра де во ди се еви ден ци ја.

(2) У еви ден ци ји из ста ва 1. овог чла на ис ка зу ју се по да -
ци о оства ре ним при хо ди ма, о оства ре ним рас хо ди ма за одр -
жа ва ње згра де, о го то вин ским упла та ма, упла та ма пре ко жи -
ро ра чу на за јед ни це ра ди одр жа ва ња стам бе не згра де.

(3) О при хо ди ма и рас хо ди ма и утро шку сред ста ва из
ста ва 1. овог чла на управ ни од бор под но си из вје штај скуп -
шти ни за јед ни це нај ма ње јед ном го ди шње.

(4) Пра во уви да у из вје штај из ста ва 3. овог чла на има -
ју сви ета жни вла сни ци у за јед ни ци.

V - ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ ПО СЛО ВА ОДР ЖА ВА ЊА

Члан 37.

(1) О на чи ну ор га ни зо ва ња по сло ва одр жа ва ња згра де
од лу чу је управ ни од бор за јед ни це.

(2) Оба вља ње по сло ва одр жа ва ња згра де мо же се усту -
пи ти јав ном, од но сно дру гом пред у зе ћу или пред у зет ни ку
ре ги стро ва ном за оба вља ње та кве вр сте дје лат но сти, од но -
сно на дру ги на чин ко ји обез бје ђу је њи хо во ор га ни зо ва но
из во ђе ње (кућ ни мај стор, ку ће па зи тељ и сл.).

Члан 38.

(1) За оба вља ње по сло ва одр жа ва ња стам бе не згра де
за кљу чу је се уго вор.

(2) За по сло ве ин ве сти ци о ног одр жа ва ња за јед нич ких
дије ло ва згра де уго вор из ста ва 1. овог чла на оба ве зно се
за кљу чу је са спе ци ја ли зо ва ним ли ци ма ре ги стро ва ним за
та кву вр сту ра до ва.

Члан 39.

(1) Ако управ ни од бор згра де не обез би је ди бла го вре -
ме но из во ђе ње ра до ва хит них ин тер вен ци ја на стам бе ној
згра ди из чла на 16. овог за ко на, из во ђе ње ових ра до ва
обез бје ђу је оп штин ски, од но сно град ски ор ган упра ве над -
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ле жан за стам бе не по сло ве по слу жбе ној ду жно сти или на -
ло гу ор га на над ле жног за вр ше ње по сло ва над зо ра, а на те -
рет стам бе не згра де.

(2) Тро шко ве ра до ва из ста ва 1. овог чла на за јед ни ца
пла ћа оп шти ни, од но сно гра ду на осно ву ра чу на за из ве де -
не ра до ве, ко ји има сна гу вје ро до стој не ис пра ве.

Члан 40.

(1) Ета жни вла сни ци, од но сно ко ри сни ци по себ них ди -
је ло ва згра де ду жни су до зво ли ти не сме та но оба вља ње ра -
до ва хит них ин тер вен ци ја на сво јим по себ ним ди је ло ви ма.

(2) Из во ђач ра до ва ду жан је на кон из вр ше не хит не ин -
тер вен ци је до ве сти по се бан дио згра де у ста ње у ко јем је
био при је из во ђе ња ра до ва.

VI - КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 41.

(1) Нов ча ном ка зном у из но су од 300 КМ до 3.000 КМ
ка зни ће се за пре кр шај ета жни вла сник, од но сно ко ри сник
по себ ног ди је ла згра де ако:

а) ко ри сти по се бан или за јед нич ки дио згра де на на чин
ко ји је су про тан ње го вој свр си и на мје ни или ко јим се про -
у зро ку је ште та у згра ди, од но сно ње ним по себ ним и за јед -
нич ким ди је ло ви ма или оме та ју оста ли ко ри сни ци у мир -
ном ко ри шће њу по себ них, од но сно за јед нич ких ди је ло ва
згра де (члан 5),

б) не омо гу ћи из свог по себ ног ди је ла згра де оба вља ње
нео п ход них ра до ва у мје ри ко ја је по треб на за от кла ња ње
ра до ва хит них ин тер вен ци ја ра ди от кла ња ња опа сно сти по
жи вот и здра вље љу ди и ма те ри јал них до ба ра (члан 16),

в) не вр ши ин ве сти ци о но одр жа ва ње свог по себ ног ди -
је ла згра де, од но сно ако без од ла га ња не от кло ни квар у
свом по себ ном ди је лу згра де ко јим се на но си ште та дру -
гим по себ ним или за јед нич ким ди је ло ви ма згра де или до -
во ди у пи та ње њи хо во функ ци о ни са ње (члан 10),

г) због нео прав да них раз ло га из бје га ва осни ва ње за јед -
ни це (члан 4. и члан 18. став 2) и

д) не ис пу ња ва оба ве зе из од лу ка за јед ни це ко је се од -
но се на пла ћа ње тро шко ва одр жа ва ња згра де (члан 34).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном у из но су од
500 КМ до 1.500 КМ ако је ета жни вла сник или ко ри сник
по себ ног ди је ла згра де прав но ли це.

Члан 42.

(1) Нов ча ном ка зном у из но су од 1.000 КМ до 5.000
КМ ка зни ће се за пре кр шај за јед ни ца ако не обез би је ди да
се бла го вре ме но из вр ше ра до ви хит них ин тер вен ци ја на
одр жа ва њу стам бе не згра де ко ји ма се спре ча ва угро жа ва -
ње жи во та и здра вља љу ди и без бјед ност око ли не (члан 16.
и члан 38. став 1).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у за јед ни ци ета жних вла сни ка нов ча ном ка -
зном у из но су од 300 КМ до 1.500 КМ.

Члан 43.

(1) Нов ча ном ка зном у из но су од 1.000 КМ до 5.000
КМ ка зни ће се за пре кр шај из во ђач ра до ва ако на кон из во -
ђе ња ра до ва хит них ин тер вен ци ја не до ве де по се бан дио
згра де у ста ње у ко јем је био при је из во ђе ња ра до ва, од но -
сно у ста ње ис прав но сти (члан 40. став 2).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це код из во ђа ча ра до ва нов ча ном ка зном у из но -
су од 500 КМ до 1.500 КМ.

Члан 44.

Нов ча ном ка зном у из но су од 300 КМ до 1.500 КМ ка -
зни ће се за пре кр шај пред сјед ник за јед ни це ако:

а) на да ту ини ци ја ти ву ета жних вла сни ка не са зо ве
сјед ни цу скуп шти не за јед ни це или сјед ни це не са зи ва у
скла ду са овим за ко ном (члан 27) и

б) са мо стал но ко ри сти, рас по ла же и упра вља за јед нич -
ком имо ви ном на ште ту оста лих ета жних вла сни ка или до -
но си од лу ке су прот но овом за ко ну (чл. 5. и 29).

VII - НАД ЗОР НАД ОДР ЖА ВА ЊЕМ

Члан 45.

(1) Управ ни над зор над при мје ном овог за ко на и про -
пи са до не се них на осно ву овог за ко на вр ши Ми ни стар ство
за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју.

(2) Ин спек циј ски над зор и кон тро лу над спро во ђе њем
овог за ко на и про пи са до не се них на осно ву овог за ко на вр -
ши над ле жни ур ба ни стич ко-гра ђе вин ски ин спек то ри и ко -
му нал на по ли ци ја у је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве, и то:

а) ур ба ни стич ко-гра ђе вин ска ин спек ци ја за по сло ве
ин спек циј ског над зо ра над из град њом и ко ри шће њем згра -
да у сми слу од ре да ба За ко на о ин спек ци ја ма у Ре пу бли ци
Срп ској (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
74/10) и по себ них од ре да ба о над зо ру из За ко на о уре ђе њу
про сто ра и гра ђе њу и

б) ко му нал на по ли ци ја за по сло ве кон тро ле над одр жа -
ва њем и ко ри шће њем по себ ног ди је ла згра де или ди је ло ва
и уре ђа ја згра де ко ји слу же згра ди као цје ли ни, а ко ји се
од но се на ка на ли за ци о ну и во до вод ну мре жу, га сне и то -
пло вод не ин ста ла ци је, елек тро и гро мо бран ске ин ста ла ци -
је, дим ња ке, одр жа ва ње хи ги је не про сто ри ја, зе ле них по -
вр ши на, про сто ри је за сме ће и од во же ње сме ћа и дру го.

(3) По ука за ној по тре би или на за хтјев ор га на из ста ва
2. овог чла на ин спек циј ски над зор мо же из вр ши ти и дру га
ин спек ци ја.

Члан 46.

У вр ше њу кон тро ле над спро во ђе њем овог за ко на и
про пи са до не се них на осно ву ње га над ле жна ко му нал на
по ли ци ја, по ред овла шће ња из За ко на о ко му нал ној по ли -
ци ји (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 85/03),
овла шће на је и да:

а) на ре ди за јед ни ци да се без од ла га ња или у оста вље -
ном ро ку из вр ше ра до ви хит них ин тер вен ци ја ко ји ма се
спре ча ва угро жа ва ње жи во та и здра вља љу ди и без бјед -
ност око ли не, за шти та имо ви не од оште ће ња и до во ђе ње
згра де, ње них ди је ло ва, уре ђа ја, ин ста ла ци ја и опре ме у
ста ње ис прав но сти, упо тре бљи во сти и си гур но сти,

б) на ре ди ета жном вла сни ку да без од ла га ња и о свом
тро шку из ве де ра до ве на от кла ња њу ква ра у свом по себ -
ном ди је лу згра де ко јим се на но си ште та дру гим по себ ним
или за јед нич ким ди је ло ви ма згра де или до во ди у пи та ње
њи хо во функ ци о ни са ње, те да по пра ви или на док на ди
ште ту ко ја је на ста ла као по сље ди ца тог ква ра на дру гим
по себ ним или за јед нич ким ди је ло ви ма згра де,

в) на ре ди ета жном вла сни ку да од мах или у од ре ђе но
ври је ме омо гу ћи из во ђе ње ра до ва хит них ин тер вен ци ја,
ин ве сти ци о ног или те ку ћег одр жа ва ња за јед нич ких ди је -
ло ва или уре ђа ја згра де у ди је лу ко ји про ла зи кроз ње гов
по себ ни дио или кад је нео п ход но да се ти ра до ви из ве ду
из ње го вог по себ ног ди је ла згра де,

г) на ре ди ета жном вла сни ку да од мах или у оста вље -
ном ро ку укло ни ства ри и пред ме те из за јед нич ких ди је ло -
ва згра де ко ји ни су на ми је ње ни за од ла га ње та квих ства ри
или кад се њи хо вим од ла га њем оста ли ета жни вла сни ци
спре ча ва ју у ко ри шће њу за јед нич ке имо ви не,

д) пред у зи ма и дру ге мје ре и рад ње пред ви ђе не овим
за ко ном и За ко ном о ко му нал ној по ли ци ји.

VI II - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 47.

(1) Ра ди обез бје ђи ва ња сред ста ва за из во ђе ње ра до ва
из чла на 16. овог за ко на, оп шти на, од но сно град мо же про -
пи са ти по себ ну на кна ду за ета жне вла сни ке у за јед ни ца ма
осно ва ним пре ма од ред ба ма овог за ко на.

(2) Са гла сност на ви си ну на кна де из ста ва 1. овог чла -
на да је ми ни стар ство над ле жно за област ста но ва ња.

Члан 48.

(1) Од ред бе Пра вил ни ка о упи су у ре ги стар за јед ни ца
ета жних вла сни ка (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
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ске”, број 74/03) и обра сци ака та до не се ни на осно ву овог
пра вил ни ка ко ји ни су у су прот но сти са овим за ко ном при -
мје њи ва ће се до до но ше ња но вог пра вил ни ка из чла на 23.
овог за ко на.

(2) За јед ни це ко је су осно ва не и ор га ни зо ва не пре ма
од ред ба ма про пи са ко ји су би ли на сна зи до сту па ња на
сна гу овог за ко на ду жне су да у на ред них 12 мје се ци од да -
на сту па ња на сна гу овог за ко на ускла де сво ја ак та са од -
ред ба ма овог за ко на.

Члан 49.

По сту пак по кре нут код су да, од но сно ор га на упра ве до
да на сту па ња на сна гу овог за ко на, по ко ме ни је донeсена
пра во сна жна од лу ка, окон ча ће се по од ред ба ма за ко на ко -
ји је био на сна зи у ври је ме по кре та ња по ступ ка.

Члан 50.

Сту па њем на сна гу овог за ко на престајe да ва жи За кон
о одр жа ва њу стам бе них згра да (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 16/02 и 65/03).

Члан 51.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1416/11 Предсједник
23. сеп тем бра 2011. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

1802

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 182. и чла на 186. ст. 1. и 2. По слов ни ка На -
род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број  31/11), а на кон раз ма тра ња При -
је дло га стра те ги је раз во ја ма лих и сред њих пред у зе ћа и
пред у зет ни штва у Ре пу бли ци Срп ској, за пе ри од 2011-
2013. го ди на, На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске, на
Де се тој сјед ни ци, одр жа ној 29. сеп тем бра 2011. го ди не, до -
ни је ла је  с љ е  д е  ћ у

ОД  Л У  К У

I

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усва ја Стра те -
ги ју раз во ја ма лих и сред њих пред у зе ћа и пред у зет ни штва
у Ре пу бли ци Срп ској, за пе ри од 2011-2013. го ди на.

II

Ова од лу ка сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1459/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

1803

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 8. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 56. став 1. тач ка 5., чла на 182. и чла на 186.
ст. 1. и 2. По слов ни ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број  31/11), а
у ве зи са чла ном 28. ст. 1. и 4. За ко на о пра во бра ни ла штву
Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 16/05, 77/06 и 119/08), а на кон раз ма тра ња Из вје -
шта ја Ко ми си је за из бор и име но ва ње, На род на скуп шти на
Ре пу бли ке Срп ске, на Де се тој сјед ни ци, одр жа ној 29. сеп -
тем бра 2011. го ди не, до ни је ла је  с љ е  д е  ћ у

ОД  Л У  К У

I

За за мје ни ка пра во бра ни о ца Ре пу бли ке Срп ске иза бра -
на је Сла ђа на Ко сма јац у сје ди шту за мје ни ка Ис точ но Са -
ра је во.

II

Ова од лу ка сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1467/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

1804

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 8. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 56. став 1. тач ка 5., чла на 182. и чла на 186.
ст. 1. и 2. По слов ни ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број  31/11), а
у ве зи са чла ном 28. ст. 1. и 4. За ко на о пра во бра ни ла штву
Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 16/05, 77/06 и 119/08), а на кон раз ма тра ња Из вје -
шта ја Ко ми си је за из бор и име но ва ње, На род на скуп шти на
Ре пу бли ке Срп ске, на Де се тој сјед ни ци, одр жа ној 29. сеп -
тем бра 2011. го ди не, до ни је ла је  с љ е  д е  ћ у

ОД  Л У  К У

I

За за мје ни ка пра во бра ни о ца Ре пу бли ке Срп ске иза бран
је Ни ко ла То ма ше вић у сје ди шту за мје ни ка Ба ња Лу ка.

II

Ова од лу ка сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1468/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

1805

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 8. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 56. став 1. тач ка 5., чла на 182. и чла на 186.
ст. 1. и 2. По слов ни ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број  31/11), а
у ве зи са чла ном 11. став 2. За ко на о Аген ци ји за бан кар -
ство Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 67/07), а на кон раз ма тра ња Из вје шта ја Ко ми -
си је за из бор и име но ва ње, На род на скуп шти на Ре пу бли ке
Срп ске, на Де се тој сјед ни ци, одр жа ној 29. сеп тем бра 2011.
го ди не, до ни је ла је  с љ е  д е  ћ у

ОД  Л У  К У

I

За ди рек то ра Аген ци је за бан кар ство Ре пу бли ке Срп ске
иза бра на је Сла ви ца Ињац.

II

Ова од лу ка сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1469/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

1806

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 8. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 56. став 1. тач ка 5., чла на 182. и чла на 186.
ст. 1. и 2. По слов ни ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број  31/11), а
у ве зи са чла ном 11. став 2. За ко на о Аген ци ји за бан кар -
ство Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 67/07), а на кон раз ма тра ња Из вје шта ја Ко ми -
си је за из бор и име но ва ње, На род на скуп шти на Ре пу бли ке
Срп ске, на Де се тој сјед ни ци, одр жа ној 29. сеп тем бра 2011.
го ди не, до ни је ла је  с љ е  д е  ћ у
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ОД  Л У  К У

I

За за мје ни ка ди рек то ра Аген ци је за бан кар ство Ре пу -
бли ке Срп ске иза бран је Дра ган Сер дар.

II

Ова од лу ка сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1470/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

1807

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 182., чла на 187. ст. 1. и 2. и чла на 254. став
1. По слов ни ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број  31/11), а на -
кон раз ма тра ња Кон со ли до ва ног из вје шта ја о из вр ше њу
Бу џе та Ре пу бли ке Срп ске за пе ри од 1. ја ну ар - 30. јун 2011.
го ди не, На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске, на Де се тој
сјед ни ци, одр жа ној 29. сеп тем бра 2011. го ди не, до ни је ла је
с љ е  д е  ћ и

З А  К Љ У  Ч А К
1. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усва ја Кон со -

ли до ва ни из вје штај о из вр ше њу Бу џе та Ре пу бли ке Срп ске
за пе ри од 1. ја ну ар - 30. јун 2011. го ди не.

2. Овај за кљу чак сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1460/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

1808

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 182., чла на 187. ст. 1. и 2. и чла на 254. став
1. По слов ни ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број  31/11), а на -
кон раз ма тра ња Кон со ли до ва ног из вје шта ја о из вр ше ној
ре ви зи ји при ва ти за ци је др жав ног ка пи та ла у пред у зе ћи ма
и бан ка ма, пе ри од јун 2006 - мај 2011. го ди не, На род на
скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске, на Де се тој сјед ни ци, одр жа -
ној 29. сеп тем бра 2011. го ди не, до ни је ла је  с љ е  д е  ћ и

З А  К Љ У  Ч А К
1. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усва ја Кон со -

ли до ва ни из вје штај о из вр ше ној ре ви зи ји при ва ти за ци је
др жав ног ка пи та ла у пред у зе ћи ма и бан ка ма, пе ри од јун
2006 - мај 2011. го ди не.

2. Овај за кљу чак сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1461/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

1809

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 182., чла на 187. ст. 1. и 2. и чла на 254. став
1. По слов ни ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 31/11), а на -
кон раз ма тра ња Из вје шта ја Ми ни стар ства уну тра шњих
по сло ва о ра ду, за пе ри од ја ну ар - ју н 2011. го ди не, На род -
на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске, на Де се тој сјед ни ци, одр -
жа ној 29. сеп тем бра 2011. го ди не, до ни је ла је  с љ е  д е  ћ и

З А  К Љ У  Ч А К
1. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усва ја Из вје -

штај Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва о ра ду, за пе ри од
ја ну ар - ју н 2011. го ди не.

2. Овај за кљу чак сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1462/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

1810

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 182., чла на 187. ст. 1. и 2. и чла на 254. став
1. По слов ни ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 31/11), а на -
кон раз ма тра ња Го ди шњег из вје шта ја за област ма лих и
сред њих пред у зе ћа и за нат ско-пред у зет нич ку дје лат ност у
Ре пу бли ци Срп ској за 2010. го ди ну, На род на скуп шти на
Ре пу бли ке Срп ске, на Де се тој сјед ни ци, одр жа ној 29. сеп -
тем бра 2011. го ди не, до ни је ла је  с љ е  д е  ћ и

З А  К Љ У  Ч А К
1. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усва ја Го ди -

шњи из вје штај за област ма лих и сред њих пред у зе ћа и за -
нат ско-пред у зет нич ку дје лат ност у Ре пу бли ци Срп ској за
2010. го ди ну. 

2. Овај за кљу чак сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1463/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

1811

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 182., чла на 187. ст. 1. и 2. и чла на 254. став
1. По слов ни ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 31/11), а на -
кон раз ма тра ња Из вје шта ја о реaлазицији Про гра ма рје ша -
ва ња про бле ма ра се ље них ли ца, по врат ни ка и из бје гли ца,
за пе ри од 1. ја ну ар - 30. јун 2011. го ди не, На род на скуп -
шти на Ре пу бли ке Срп ске, на Де се тој сјед ни ци, одр жа ној
29. сеп тем бра 2011. го ди не, до ни је ла је  с љ е  д е  ћ и

З А  К Љ У  Ч А К
1. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усва ја Из вје -

штај о реaлазицији Про гра ма рје ша ва ња про бле ма ра се ље -
них ли ца, по врат ни ка и из бје гли ца, за пе ри од 1. ја ну ар - 30.
јун 2011. го ди не. 

2. Овај за кљу чак сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1464/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

1812

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 182., чла на 187. ст. 1. и 2. и чла на 254. став
1. По слов ни ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 31/11), а на -
кон раз ма тра ња Ин фор ма ци је о ефек ти ма За ко на о из мје -
на ма и до пу на ма За ко на о по ре зу на до хо дак и За ко на о из -
мје на ма и до пу на ма За ко на о до при но си ма, На род на скуп -
шти на Ре пу бли ке Срп ске, на Де се тој сјед ни ци, одр жа ној
29. сеп тем бра 2011. го ди не, до ни је ла је  с љ е  д е  ћ и

З А  К Љ У  Ч А К
1. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усва ја Ин -

фор ма ци ју о ефек ти ма За ко на о из мје на ма и до пу на ма За -
ко на о по ре зу на до хо дак и За ко на о из мје на ма и до пу на ма
За ко на о до при но си ма.

2. Овај за кљу чак сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1465/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.
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1813

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 182., чла на 187. ст. 1. и 2. и чла на 254. став
1. По слов ни ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 31/11), а на -
кон раз ма тра ња Ин фор ма ци је о ефек ти ма За ко на о из мје -
на ма и до пу на ма За ко на о по ре зу на до хо дак и За ко на о
измје на ма и до пу на ма За ко на о до при но си ма, На род на
скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске на Де се тој сјед ни ци, одр жа -
ној 29. сеп тем бра 2011. го ди не, до ни је ла је  с љ е  д е  ћ и

З А  К Љ У  Ч А К
1. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске за ду жу је Вла -

ду Ре пу бли ке Срп ске да, има ју ћи у ви ду по те шко ће у по -
сло ва њу у ни ско а ку му ла тив ним гра на ма при вре де, на ста ви
и ин тен зи ви ра пру жа ње по др шке про јек ти ма за по шља ва -
ња рад ни ка у овим гра на ма.

2. Овај за кљу чак сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1473/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

1814

На осно ву чла на 6. став 2. и чла на 15. ст. 3. и 4. За ко на
о при ва ти за ци ји др жав ног ка пи та ла у пред у зе ћи ма (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 51/06, 1/07, 53/07,
41/08 и 58/09) и чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли -
ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 1. сеп -
тем бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

I

Вла да Ре пу бли ке Срп ске, ме то дом не по сред ног ода би -
ра куп ца, про да је ак ци је др жав ног ка пи та ла ак ци о нар ског
дру штва “Но ви Јел шин град” фа бри ка алат них ма ши на, Ба -
ња  Лу ка, ко је број ча но из но се 6.616.580 ак ци ја и ко је су у
100%-тном вла сни штву Ре пу бли ке Срп ске.

II

Ку пац ак ци ја из тач ке I ове од лу ке је гра ђе вин ско
преду зе ће “Кра ји на” а.д., Трг срп ских ју на ка бр. 4. Ба ња
Лу ка, Ре пу бли ка Срп ска.

III

Ме ђу соб на пра ва и оба ве зе Про дав ца и Куп ца ре гу ли -
са ће се уго во ром о про да ји ак ци ја ак ци о нар ског дру штва
“Но ви Јел шин град” фа бри ка алат них ма ши на, Ба ња Лу ка.

За пот пи си ва ње уго во ра из ста ва 1. ове тач ке овла шћу -
је се Жељ ко Ко ва че вић, ми ни стар ин ду стри је, енер ге ти ке и
ру дар ства.

IV

Ова од лу ка ће се об ја ви ти у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске” на кон при ба вља ња са гла сно сти На род не
скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске.

V

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1965/11 Предсједник
1. септембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1815

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 29. сеп -
тем бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а је

ОД  Л У  К У

О УПЛА ТИ НОВ ЧА НОГ ДЕ ПО ЗИ ТА

I

Одо бра ва ју се сред ства у из но су од 50.000,00 КМ за
упла ту де по зи та у ци љу уче шћа на ли ци та ци ји да на 10. ок -
то бра 2011. го ди не, ра ди ку по ви не не по крет не и по крет не
имо ви не “Ур ба ни стич ког за во да Ре пу бли ке Срп ске” а.д.
Ба ња Лу ка у сте ча ју, а по Огла су о про да ји, број: 444/11, од
2. септембра 2011. го ди не.

II

Сред ства из тач ке I ове од лу ке обез би је ди ће се у окви -
ру оста ле бу џет ске по тро шње (ор га ни за ци о ни код 0923), са
по зи ци је 511100 - из да ци за из град њу и при ба вља ње згра -
да и обје ка та. 

III

Упла та сред ста ва у из но су од 50.000,00 КМ из вр ши ће
се на ра чун “Ур ба ни стич ког за во да Ре пу бли ке Срп ске” а.д.
Ба ња Лу ка у сте ча ју број 562-099-80980713-93, отво рен код
НЛБ “Раз вој на бан ка” а.д. Ба ња Лу ка.

IV

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу је се Ми ни стар ство
фи нан си ја.

V

Ова од лу ка сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2198/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1816

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, брoj
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2011. го ди на (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 1/11 и 52/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске,
на сјед ни ци од 29. сеп тем бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ПЛАН УТРО ШКА 
СРЕД СТА ВА 

I

Да је се са гла сност на План утро шка сред ста ва за те ку -
ће по мо ћи са по зи ци је - 416900 ка пи тал не до зна ке со ци јал -
ним ин сти ту ци ја ма, у окви ру Ми ни стар ства здра вља и со -
ци јал не за шти те (ор га ни за ци о ни код 1344001), за пе ри од 1.
ја ну ар - 30. сеп тем бар 2011. го ди не, у из но су од 491.000,00
КМ, сље де ћим уста но ва ма со ци јал не за шти те:

Р. На зив уста но ве                                              Из нос
бр.

1. Дје чи ји дом “Ра да Вра ње ше вић” 
Ба ња Лу ка ............................................135.000,00 КМ,

2. Дом за дје цу и омла ди ну оме те ну 
у раз во ју При је дор ..............................165.000,00 КМ,

3. За вод за за шти ту жен ске дје це и 
омла ди не Ви ше град ..............................19.000,00 КМ,

4. Дом за пен зи о не ре и ста ра ли ца 
При је дор ................................................52.000,00 КМ,

5. Дом за пен зи о не ре и ста ра ли ца 
Ис точ но Са ра је во ..................................50.000,00 КМ,

6. Со ци јал но-ге ри ја триј ски цен тар 
Ба ња Лу ка ..............................................50.000,00 КМ,

7. За вод за сли је па и сла бо ви да ли ца 
“Бу дућ ност” Дер вен та ..........................20.000,00 КМ.

II

Одо бре на сред ства из тач ке I ове од лу ке до зна чи ће се
на жи ро ра чу не го ре на ве де них уста но ва со ци јал не за шти -

13.10.2011. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 101 9



те, пре ма ди на ми ци ко ју утвр ди Ми ни стар ство здра вља и
со ци јал не за шти те Ре пу бли ке Срп ске.

III

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ми ни стар ство
здра вља и со ци јал не за шти те и Ми ни стар ство фи нан си ја.

IV

Ова од лу ка сту па на сна гу oсмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2200/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1817

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2011. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 1/11 и 52/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске,
на сјед ни ци од 29. сеп тем бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ПЛАН УТРО ШКА 

СРЕД СТА ВА 

I

Да је се са гла сност Ми ни стар ству породицe, омладинe
и спортa (ор га ни за ци о ни код 3710001) на План утро шка
сред ста ва за пе ри од 1. јануар - 30. септембар 2011. го ди не,
у укуп ном из но су од 17.284,40 КМ.

II

Сред ства из тач ке I ове од лу ке рас по ре ђу ју се на сље -
де ћи на чин:

- 415200 - те ку ћи гран то ви за уна пре ђе ње и раз вој
омла дин ског ор га ни зо ва ња, у из но су од 11.400,00 КМ,

- 415200 - те ку ћи гран то ви не про фит ним удру же њи ма
и ор га ни за ци ја ма за афир ма ци ју по ро ди це, у из но су од
2.000,00 КМ,

- 415200 - те ку ћи гран то ви спорт ским ор га ни за ци ја ма
ли ца са ин ва ли ди те том у Републици Српској, у из но су од
3.884,40 КМ.

III

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ми ни стар ство
по ро ди це, омла ди не и спор та и Ми ни стар ство фи нан си ја.

IV

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2204/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1818

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 29. сеп -
тем бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

I

Да је се са гла сност Ми ни стар ству фи нан си ја да по пра -
во сна жној Пре су ди Основ ног су да у Ба њој Лу ци, број: 71 0
П 038271 05 П, од 19. маја 2011. го ди не, у прав ној ства ри
ту жи о ца Ре пу бли ке Срп ске, Ми ни стар ства фи нан си ја, про -
тив ту же ног Тор би ца Ми ла на из Ба ње Лу ке, усту пи Ре пу -
блич кој ди рек ци ји за роб не ре зер ве два ван брод ска мо то ра,
и то мар ке “Џон сон 40”, бр. 0065431 и мар ке “То мос”, број

012575, ко је је ту же ни Тор би ца Ми лан ду жан пре да ти Ми -
ни стар ству фи нан си ја.

II

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ми ни стар ство
фи нан си ја и Ре пу блич ка ди рек ци ја за роб не ре зер ве.

III

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2217/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1819

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и За кључ ка На род не Скуп шти не Ре пу бли ке Срп -
ске, број: 01-1905/07 (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 115/07), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од
29. септембра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД Л У К У

О ИЗ МЈЕ НА МА ОД ЛУ КЕ О ФОР МИ РА ЊУ ТИ МА ЗА 

КО ОР ДИ НА ЦИ ЈУ АК ТИВ НО СТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА 

РАТ НИХ ЗЛО ЧИ НА И ТРА ЖЕ ЊА НЕ СТА ЛИХ ЛИ ЦА

(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 11/10 и 24/11)

I

У Од лу ци о фор ми ра њу Ти ма за ко ор ди на ци ју ак тив -
но сти ис тра жи ва ња рат них зло чи на и тра же ња не ста лих
ли ца (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 11/10 и
24/11) у тач ки I у под тач ки 4. умје сто: “Амор Бу кић, члан”
тре ба да сто ји: “Мах мут Швра ка, члан” и у под тач ки 6.
умје сто: “Си мо Ту ше вљак, члан” тре ба да сто ји: “Ран ко
Ка ра но вић, члан”.

II

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2192/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1820

На осно ву чла на 6. За ко на о кон це си ја ма (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 25/02, 91/06 и 92/09) и чла -
на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, брoj 118/08), Вла да Ре пу -
бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 29. сеп тем бра 2011. го ди не,
д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ИЗ МЈЕ НИ ОД ЛУ КЕ О ДО ДЈЕ ЛИ КОН ЦЕ СИ ЈЕ ЗА 

КО РИ ШЋЕ ЊЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ ЗЕ МЉИ ШТА У 

СВО ЈИ НИ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ ПРЕД У ЗЕ ЋУ 

ДОО “БРА ЋА ПА ВЛО ВИЋ” ОБ У ДО ВАЦ 

(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 113/06)

I

У Од лу ци о до дје ли кон це си је за ко ри шће ње по љо при -
вред ног зе мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке Срп ске пред у зе ћу
ДОО “Бра ћа Па вло вић” Об у до вац, број: 04/1-012-2371/06,
од 16. новембра 2006. го ди не (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 113/06), у тач ки II број: “311,7663” за -
мје њу је се бро јем: “311,7679”. 

II

Овла шћу је се Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар -
ства и во до при вре де да са Кон це си о на ром за кљу чи анекс 1
Уго во ра о кон це си ји.
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III

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2202/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1821

На осно ву чла на 55. став 2. За ко на о би бли о теч кој дје -
лат но сти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
52/01 и 112/08), чла на 8. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним
и дру гим име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 41/03) и чла на 43. став 3. За -
ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 29. сеп тем бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ИЗ МЈЕ НИ ОД ЛУ КЕ О РАС ПИ СИ ВА ЊУ ЈАВ НОГ 

КОН КУР СА ЗА ИЗ БОР И ИМЕ НО ВА ЊЕ ЧЛА НО ВА

УПРАВ НОГ ОД БО РА СПЕ ЦИ ЈАЛ НЕ БИ БЛИ О ТЕ КЕ ЗА

СЛИ ЈЕ ПА И СЛА БО ВИ ДА ЛИ ЦА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

I

У Од лу ци о рас пи си ва њу Јав ног кон кур са за из бор и
име но ва ње чла но ва Управ ног од бо ра Спе ци јал не би бли о -
те ке за сли је па и сла бо ви да ли ца Ре пу бли ке Срп ске (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 88/11) тач ка I став
2. ми је ња се и гла си:

“У Управ ни од бор Спе ци јал не би бли о те ке за сли је па и
сла бо ви да ли ца Ре пу бли ке Срп ске Вла да Ре пу бли ке Срп -
ске ће име но ва ти че ти ри чла на из ре да на уч них или струч -
них рад ни ка афир ми са них у обла сти кул ту ре и јед ног чла -
на из Са ве за сли је пих Ре пу бли ке Срп ске.” 

II

У оста лом ди је лу Од лу ка о рас пи си ва њу Јав ног кон -
кур са за из бор и име но ва ње чла но ва Управ ног од бо ра Спе -
ци јал не би бли о те ке за сли је па и сла бо ви да ли ца Ре пу бли -
ке Срп ске оста је не из ми је ње на. 

III

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2197/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1822

На осно ву чла на 36. став 1. За ко на о ак ци за ма у БиХ
(“Слу жбе ни гла сник БиХ”, број 49/09) и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 29. сеп тем бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О УТВР ЂИ ВА ЊУ КО ЛИ ЧИ НА ДИ ЗЕЛ ГО РИ ВА КО ЈЕ 

КО РИ СТИ ПРИ ВРЕД НО ДРУ ШТВО “РУ ДИНГ” АД 

УГЉЕ ВИК У ПРО ЦЕ СУ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ, за пе ри од од 

1. ја ну а ра 2012. до 31. де цем бра 2012. го ди не

1. При вред ном дру штву “Ру динг” а.д. Угље вик утвр ђу -
ју се ко ли чи не од 190.645 ли та ра ди зел го ри ва за по тре бе
про из вод ње ка ме на креч ња ка.

2. За ду жу је се Ми ни стар ство ин ду стри је, енер ге ти ке и
ру дар ства да ово рје ше ње до ста ви Управ ном од бо ру Упра -
ве за ин ди рект но опо ре зи ва ње БиХ, у свр ху осло ба ђа ња
при вред ног дру штва “Ру динг” а.д. Угље вик од пла ћа ња пу -
та ри не на ко ли чи не ди зел го ри ва из прет ход не тач ке, у
скла ду са За ко ном о ак ци за ма БиХ.

3. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2220/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1823

На осно ву чла на 36. став 1. За ко на о ак ци за ма у БиХ
(“Слу жбе ни гла сник БиХ”, број 49/09) и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 29. сеп тем бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О УТВР ЂИ ВА ЊУ КО ЛИ ЧИ НА ДИ ЗЕЛ ГО РИ ВА КО ЈЕ 

КО РИ СТИ ПРИ ВРЕД НО ДРУ ШТВО “КАМЕНОЛОМИ”

АД ЗВОРНИК У ПРО ЦЕ СУ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ, за пе ри од од 

1. ја ну а ра 2012. до 31. де цем бра 2012. го ди не

1. При вред ном дру штву “Ка ме но ло ми” АД Звор ник
утвр ђу ју се ко ли чи не од 150.000 ли та ра ди зел го ри ва за по -
тре бе про из вод ње ка ме на креч ња ка.

2. За ду жу је се Ми ни стар ство ин ду стри је, енер ге ти ке и
ру дар ства да ово рје ше ње до ста ви Управ ном од бо ру Упра -
ве за ин ди рект но опо ре зи ва ње БиХ, у свр ху осло ба ђа ња
при вред ног дру штва “Ка ме но ло ми” а.д. Звор ник од пла ћа -
ња пу та ри не на ко ли чи не ди зел го ри ва из прет ход не тач ке,
у скла ду са За ко ном о ак ци за ма БиХ.

3. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2221/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1824

На осно ву чла на 36. став 1. За ко на о ак ци за ма у БиХ
(“Слу жбе ни гла сник БиХ”, број 49/09) и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 29. сеп тем бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О УТВР ЂИ ВА ЊУ КО ЛИ ЧИ НА ДИ ЗЕЛ ГО РИ ВА 

КО ЈЕ КО РИ СТИ ПРИ ВРЕД НО ДРУ ШТВО ГП “ПУТ” 

АД ИС ТОЧ НО СА РА ЈЕ ВО У ПРО ЦЕ СУ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ, 

за пе ри од од 1. ја ну а ра 2012. до 31. де цем бра 2012. го ди не

1. При вред ном дру штву ГП “Пут” а.д. Ис точ но Са ра је -
во утвр ђу ју се ко ли чи не од 159.569 ли та ра ди зел го ри ва за
по тре бе про из вод ње ка ме на креч ња ка и до ло ми та.

2. За ду жу је се Ми ни стар ство ин ду стри је, енер ге ти ке и
ру дар ства да ово рје ше ње до ста ви Управ ном од бо ру Упра -
ве за ин ди рект но опо ре зи ва ње БиХ, у свр ху осло ба ђа ња
при вред ног дру штва ГП “Пут” а.д. Ис точ но Са ра је во од
пла ћа ња пу та ри не на ко ли чи не ди зел го ри ва из прет ход не
тач ке, у скла ду са За ко ном о ак ци за ма БиХ.

3. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2222/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1825

На осно ву чла на 36. став 1. За ко на о ак ци за ма у БиХ
(“Слу жбе ни гла сник БиХ”, број 49/09) и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 29. сеп тем бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е
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Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О УТВР ЂИ ВА ЊУ КО ЛИ ЧИ НА ДИ ЗЕЛ ГО РИ ВА 
КО ЈЕ КО РИ СТИ ПРИ ВРЕД НО ДРУ ШТВО “EFT - 
РУД НИК И ТЕР МО Е ЛЕК ТРА НА СТА НА РИ” ДОО 
СТА НА РИ У ПРО ЦЕ СУ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ, за пе ри од 

од 1. ја ну а ра 2012. до 31. де цем бра 2012. го ди не

1. При вред ном дру штву “EFT - Руд ник и Тер мо е лек -
тра на Ста на ри” д.о.о. Ста на ри утвр ђу ју се ко ли чи не од
2.660.000 ли та ра ди зел го ри ва за по тре бе от ко па ва ња угља,
от крив ке и ја ло ви не.

2. За ду жу је се Ми ни стар ство ин ду стри је, енер ге ти ке и
ру дар ства да ово рје ше ње до ста ви Управ ном од бо ру Упра -
ве за ин ди рект но опо ре зи ва ње БиХ, у свр ху осло ба ђа ња
при вред ног дру штва “EFT - Руд ник и Тер мо е лек тра на Ста -
на ри” д.о.о. Ста на ри од пла ћа ња пу та ри не на ко ли чи не ди -
зел го ри ва из прет ход не тач ке, у скла ду са За ко ном о ак ци -
за ма БиХ.

3. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2223/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1826

На осно ву чла на 36. став 1. За ко на о ак ци за ма у БиХ
(“Слу жбе ни гла сник БиХ”, број 49/09) и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 29. сеп тем бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О УТВР ЂИ ВА ЊУ КО ЛИ ЧИ НА ДИ ЗЕЛ ГО РИ ВА КО ЈЕ 
КО РИ СТИ ПРИ ВРЕД НО ДРУ ШТВО “ТЕ RЕХ-КОР” 

ДОО УГЉЕ ВИК У ПРО ЦЕ СУ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ, за пе ри од 
од 1. ја ну а ра 2012. до 31. де цем бра 2012. го ди не

1. При вред ном дру штву “Те rех-кор” д.о.о. Угље вик
утвр ђу ју се ко ли чи не од 1.307.145 ли та ра ди зел го ри ва за
по тре бе про из вод ње угља.

2. За ду жу је се Ми ни стар ство ин ду стри је, енер ге ти ке и
ру дар ства да ово рје ше ње до ста ви Управ ном од бо ру Упра -
ве за ин ди рект но опо ре зи ва ње БиХ, у свр ху осло ба ђа ња
при вред ног дру штва “Те rех-кор” д.о.о. Угље вик од пла ћа -
ња пу та ри не на ко ли чи не ди зел го ри ва из прет ход не тач ке,
у скла ду са За ко ном о ак ци за ма БиХ.

3. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2224/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1827

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 29. сеп -
тем бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е  

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ ЧЛА НО ВА ДР ЖАВ НЕ КО МИ СИ ЈЕ ЗА
ГРА НИ ЦУ БиХ ИЗ РЕ ПУ БиИ КЕ СРП СКЕ

1. Име ну ју се чла но ви Др жав не ко ми си је за гра ни цу
БиХ из Ре пу бли ке Срп ске, и то:

- Не над Ба јић, дипл. инж. ге о де зи је, 

- Дар ко Ми шко вић, дипл. инж. ге о де зи је.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2211/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1828

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 29. сеп -
тем бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ КО МИ СИ ЈЕ ЗА ПРИ МО ПРЕ ДА ЈУ
ОБЈЕК ТА “ДОМ БАН КЕ” У СЕ ЛУ БРУС НА ТРЕ БЕ ВИ ЋУ

СА ОПРЕ МОМ И ИН ВЕН ТА РОМ КО ЈИ СУ БИ ЛИ ПОД
НАД ЗО РОМ ПРИ ВРЕД НЕ БАН КЕ АД С. СА РА ЈЕ ВО 
У ЛИ КВИ ДА ЦИ ЈИ, СА СЈЕ ДИ ШТЕМ У ЗВОР НИ КУ

1. Име ну је се Ко ми си ја за при мо пре да ју објек та “Дом
бан ке” са опре мом и ин вен та ром ко ји су би ли под над зо -
ром При вред не бан ке С. Са ра је во у ли кви да ци ји, са сје ди -
штем у Звор ни ку, у са ста ву:

1) Бран ки ца Гра хо вац, Ми ни стар ство фи нан си ја,

2) Је ле на Пра шта ло, Ми ни стар ство фи нан си ја,

3) Све то зар Ву ке лић, Ми ни стар ство фи нан си ја,

4) Бран ко Сла до је вић, Слу жба за за јед нич ке по сло ве
Вла де,

5) Бо ри во је Шљу ка, Слу жба за за јед нич ке по сло ве
Вла де,

6) Не ђо Кр сма но вић, Слу жба за за јед нич ке по сло ве
Вла де.

2. За да так Ко ми си је је да из вр ши при мо пре да ју не по -
крет не и по крет не имо ви не, од но сно објек та “Дом бан ке”
из гра ђе ног на к.ч. бр. 241/1, 241/2 и 242 КО Тре бе вић са
опре мом и ин вен та ром, о че му ће се са чи ни ти за пи сник.
Ко ми си ја ће по из вр ше ној при мо пре да ји имо ви не под ни је -
ти из вје штај Вла ди Ре пу бли ке Срп ске.

3. Имо ви на из тач ке 2. овог рје ше ња пре да је се на упра -
вља ње Слу жби за за јед нич ке по сло ве Вла де, ко ја ће на кон
при мо пре да је обез би је ди ти чу ва ње објек та и на кон из вр -
ше ног пре гле да имо ви не Вла ду ин фор ми са ти о ак тив но -
сти ма ко је је нео п ход но пред у зе ти ра ди ста вља ња истог у
функ ци ју и упо тре бу.

4. Ге не рал ни се кре та ри јат и Ми ни стар ство фи нан си ја
ће за имо ви ну из тач ке 2. од ре ди ти пра ви лан књи го вод -
стве ни трет ман.

5. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2216/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1829

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 29. сеп -
тем бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ РАД НЕ ГРУ ПЕ ЗА ИЗ РА ДУ ПЛА НА 
АК ТИВ НО СТИ КО ЈЕ ЋЕ СЕ ПРЕД У ЗЕ ТИ РА ДИ ПРИ ПРЕ -

МА ЊА ЗЕ МЉИ ШТА У ОБ У ХВА ТУ РЕ ГУ ЛА ЦИ О НОГ
ПЛА НА “ПО СЕБ НО ПОД РУЧ ЈЕ ЈА ХО РИ НЕ” 

И СТВА РА ЊА УСЛО ВА ЗА ИМ ПЛЕ МЕН ТА ЦИ ЈУ 
МА СТЕР ПЛА НА ЗА ЈА ХО РИ НУ

1. Име ну је се Рад на гру па за из ра ду пла на ак тив но сти
ко је ће се пред у зе ти ра ди при пре ма ња зе мљи шта у об у хва -
ту ре гу ла ци о ног пла на “По себ но под руч је Ја хо ри не” у ве -
зи са ре а ли за ци јом Ма стер пла на за Ја хо ри ну, у са ста ву:

1) Дра ган Спа со је вић, Ми ни стар ство прав де,

2) Љи ља на Гр бић, Пра во бра ни ла штво Ре пу бли ке Срп -
ске,

3) Бран ки ца Гра хо вац, Ми ни стар ство фи нан си ја,

4) Је ле на Пра шта ло, Ми ни стар ство фи нан си ја,
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5) Ми ла дин Га ћа но вић, Ми ни стар ство за про стор но
уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју,

6) Ма рио Ву кић, Ми ни стар ство тр го ви не и ту ри зма,

7) Ср ђан Ко ва че вић, Ми ни стар ство по љо при вре де, шу -
мар ства и еко ло ги је,

8) Алек сан дар Де у рић, Ре пу блич ка упра ва за ге о дет ске
и имо вин ско-прав не по сло ве,

9) Не над Ба јић, Ре пу блич ка упра ва за ге о дет ске и имо -
вин ско-прав не по сло ве.

2. За да так Рад не гру пе је да из вр ши ана ли зу до ку мен -
та ци је до ста вље не од стра не Ре пу блич ке упра ве за ге о дет -
ске и имо вин ско-прав не по сло ве у ре а ли за ци ји За кључ ка
Вла де Ре пу бли ке Срп ске, број: 04/1-012-2-1466/11, од 29.
ју на 2011. го ди не, те да у ро ку од 30 да на од да на пре да је
ком плет не до ку мен та ци је до ста ви Вла ди Ре пу бли ке Срп -
ске са чи њен из вје штај о имо вин ско-прав ном ста ту су пред -
мет ног зе мљи шта и пла ном ак тив но сти ко је је по треб но
пред у зе ти ра ди при пре ма ња зе мљи шта и рје ша ва ња имо -
вин ско-прав них од но са за ре а ли за ци ју пла ни ра ног ком -
плек са “По себ ног под руч ја Ја хо ри не”.

3. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2218/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1830

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), а у скла ду са чла ном 18. тач ка 4. Ста ту та “Кра ји на
оси гу ра ње” а.д. Ба ња Лу ка Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 29. сеп тем бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е  

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ КО МИ СИ ЈЕ ЗА ИЗ БОР ИЗ ВР ШНОГ 
ДИ РЕК ТО РА СЛУ ЖБЕ ПРЕ У ЗИ МА ЊА И ПРЕ РА ДЕ ОСИ -

ГУ РА ЊА У “КРА ЈИ НА ОСИГУРАЊE” АД БА ЊА ЛУ КА 

1. Име ну је се Комисијa за из бор из вр шног ди рек то ра
Слу жбе пре у зи ма ња и пре ра де оси гу ра ња у “Кра ји на оси -
гу ра ње” а.д. Ба ња Лу ка у сље де ћем са ста ву:

1) Да ни је ла Но ва ко вић - Ми ни стар ство фи нан си ја,

2) Сла во љуб Сто ја но вић - Ми ни стар ство фи нан си ја,

3) Ру жи ца Илић-Мо цо ња - Ми ни стар ство фи нан си ја.

2. За да так Ко ми си је из тач ке 1. овог рје ше ња је да спро -
ве де по сту пак из бо ра из вр шног ди рек то ра Слу жбе пре у зи -
ма ња и пре ра де оси гу ра ња у “Кра ји на оси гу ра ње” а.д. Ба -
ња Лу ка, укљу чу ју ћи пре гле да ње при спје лих при ја ва на
кон курс, раз ма тра ње при ја ва и оба вља ње ин тер вјуа са кан -
ди да ти ма ко ји уђу у ужи из бор и оста ле ак тив но сти у скла -
ду са ста ту том и по зи тив но прав ним про пи си ма.

3. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2188/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1831

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 9. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и дру -
гим име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 41/03), Oдлуке Вла де Ре пу бли ке
Срп ске о рас пи си ва њу Јав ног кон кур са за из бор и име но ва -
ње чла но ва Управ ног од бо ра Јав не уста но ве Му зеј са вре ме -
не умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 85/11) и Од лу ке Вла де Ре пу бли ке Срп -
ске о утвр ђи ва њу кри те ри ју ма за из бор и име но ва ње чла но -
ва Управ ног од бо ра Јав не уста но ве Му зеј са вре ме не умјет -
но сти Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 85/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци
од 29. сеп тем бра 2011. го ди не, д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ КО МИ СИ ЈЕ ЗА ИЗ БОР И ИМЕ НО ВА ЊЕ
ЧЛА НО ВА УПРАВ НОГ ОД БО РА ЈАВ НЕ УСТА НО ВЕ МУ -
ЗЕЈ СА ВРЕ МЕ НЕ УМЈЕТ НО СТИ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

1. Име ну је се Ко ми си ја за из бор и име но ва ње чла но ва
Управ ног од бо ра Јав не уста но ве Му зеј са вре ме не умјет но -
сти Ре пу бли ке Срп ске, у сље де ћем са ста ву:

1) Би ља на Бил би ја - Ми ни стар ство про свје те и кул ту -
ре,

2) Ве сна Јан ко вић - Ми ни стар ство про свје те и кул ту -
ре,

3) Ди на Зо рић - Ми ни стар ство про свје те и кул ту ре,

4) Са ри та Вуј ко вић - Му зеј са вре ме не умјет но сти,

5) Ду шан ка Ни ко лић - Му зеј Ре пу бли ке Срп ске.

2. За да так Ко ми си је из тач ке 1. овог рје ше ња је да
размо три при спје ле при ја ве на Кон курс, са чи ни ли сту кан -
ди да та ко ји ис пу ња ва ју кри те ри јуме за име но ва ње, оба ви
ин тер вју са кан ди да ти ма и пред ло жи ли сту кан ди да та Вла -
ди на раз ма тра ње и до но ше ње ко нач не од лу ке. 

3. Ад ми ни стра тив но-тех нич ке по сло ве, за по тре бе Ко -
ми си је, оба вља ће Ми ни стар ство про свје те и кул ту ре.

4. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2193/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1832

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 12. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и
дру гим име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 41/03), а у ве зи са чл. 120. и
121. За ко на о ви со ком обра зо ва њу (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, брoj 73/10), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 29. сеп тем бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О РА ЗР ЈЕ ШЕ ЊУ ЧЛА НА СА ВЈЕ ТА ЗА РАЗ ВОЈ ВИ СО КОГ
ОБРА ЗО ВА ЊА И ОСИ ГУ РА ЊЕ КВА ЛИ ТЕ ТА

1. Проф. др Ран ко По по вић ра зр је ша ва се ду жно сти
чла на Са вје та за раз вој ви со ког обра зо ва ња и оси гу ра ње
ква ли те та.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2191/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1833

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 12. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и
дру гим име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 41/03), а у ве зи са чла ном 7.
За ко на о сту дент ском стан дар ду (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 34/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 29. сеп тем бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О РА ЗР ЈЕ ШЕ ЊУ ЧЛА НО ВА ПРЕД СТАВ НИ КА 
СТУ ДЕ НА ТА У УПРАВ НОМ ОД БО РУ ЈАВ НЕ УСТА НО ВЕ

СТУ ДЕНТ СКИ ЦЕН ТАР ПА ЛЕ

1. Ра зр је ша ва ју се ду жно сти чла но ви пред став ни ци
сту де на та у Управ ном од бо ру Јав не уста но ве Сту дент ски
цен тар Па ле:

1) Ман дић Мла ден и 
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2) Ми ло ше вић Алек сан дар.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2195/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1834

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 12. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и
дру гим име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 41/03), а у ве зи са чла ном 7.
За ко на о сту дент ском стан дар ду (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 34/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 29. сеп тем бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ ЧЛА НО ВА ПРЕД СТАВ НИ КА 
СТУ ДЕ НА ТА У УПРАВ НИ ОД БОР ЈАВ НЕ УСТА НО ВЕ

СТУ ДЕНТ СКИ ЦЕН ТАР ПА ЛЕ 

1. Име ну ју се чла но ви Управ ног од бо ра Јав не уста но ве
Сту дент ски цен тар Па ле, из ре да сту де на та:

1) Ми лан То до ро вић и

2) Мла ден Ман дић. 

2. Ман дат чла но ва Управ ног од бо ра из тач ке 1. овог
рје ше ња тра је јед ну го ди ну.

3. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2194/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1835

На осно ву чла на 5. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 75/04 и 78/11), Вла -
да Ре пу бли ке Срп ске, у функ ци ји Скуп шти не ак ци о на ра
АД “Град” Би је љи на, на сјед ни ци од 29. сеп тем бра 2011.
го ди не, д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О РА ЗР ЈЕ ШЕ ЊУ ЧЛА НА НАД ЗОР НОГ ОД БО РА 
АД “ГРАД” БИ ЈЕ ЉИ НА

1. Ра зр је ша ва се проф. др Ми ле на Ра ко вић ду жно сти
чла на Над зор ног од бо ра АД “Град” Би је љи на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2207/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Скупштине,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1836

На осно ву чла на 5. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 75/04 и 78/11) и чла -
на 4. став 2. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и дру гим
име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 41/03), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, у
функ ци ји Скуп шти не ак ци о на ра АД “Град” Би је љи на, на
сјед ни ци од 29. сеп тем бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ ВД ЧЛА НА НАД ЗОР НОГ ОД БО РА 
АД “ГРАД” БИ ЈЕ ЉИ НА ДО ОКОН ЧА ЊА ПО СТУП КА

ЈАВ НЕ КОН КУ РЕН ЦИ ЈЕ

1. Име ну је се Ра ди во је Ико нић за в.д. чла на Над зор ног
од бо ра АД “Град” Би је љи на, на пе ри од до 2 (два) мје се ца.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2206/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Скупштине,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 18. став 2. За ко на о си сте му јав них
слу жби (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
68/07) и чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08),
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 29. сеп тем бра
2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О РА ЗР ЈЕ ШЕ ЊУ ДИ РЕК ТО РА ЦЕН ТРА ЗА 
ПРО ФЕ СИ О НАЛ НУ РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ И 

ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ СЛИ ЈЕ ПИХ И ИН ВА ЛИД НИХ 
ЛИ ЦА ИС ТОЧ НО СА РА ЈЕ ВО

1. Ива но вић (Влат ко) Бра на из Фо че, дипл. со ци јал ни
рад ник, ра зр је ша ва се ду жно сти ди рек то ра Цен тра за про -
фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње сли је пих и
ин ва лид них ли ца Ис точ но Са ра је во, због пре стан ка ра да
на ве де не уста но ве. 

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2196/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з), чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. За ко на о др -
жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 118/08 ), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни -
ци од 29. сеп тем бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ 
ПО МОЋ НИ КА МИ НИ СТРА У РЕ СО РУ ЗА 

ФИ НАН СИЈ СКИ СИ СТЕМ У МИ НИ СТАР СТВУ 
ФИ НАН СИ ЈА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ 

1. Сње жа на Ру дић, ди пло ми ра ни еко но ми ста, по ста вља
се за вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра у Ре со ру за
фи нан сиј ски си стем, на пе ри од до 90 да на. 

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2185/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з), чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. За ко на о др -
жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни -
ци од 29. сеп тем бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ 
ПО МОЋ НИ КА МИ НИ СТРА ЗА РЕ СОР ЗА ФИ СКАЛ НИ

СИ СТЕМ У МИ НИ СТАР СТВУ ФИ НАН СИ ЈА 
РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ 

1. Јо во Ра ду кић, ди пло ми ра ни еко но ми ста, по ста вља се
за вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра у Ре со ру за фи -
скал ни си стем, на пе ри од до 90 да на. 

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2187/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з) и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08), чла на 86. став 4. За ко на о
ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 118/08, 11/09 и 74/10) и чл. 26. и 34. За ко на о др -
жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни -
ци од 1. сеп тем бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ ДИ РЕК ТО РА РЕ ПУ БЛИЧ КЕ УПРА ВЕ
ЗА ИН СПЕК ЦИЈ СКЕ ПО СЛО ВЕ 

1. Жи ван Де лић, ди пло ми ра ни еко но ми ста, по ста вља
се за ди рек то ра Ре пу блич ке упра ве за ин спек циј ске по сло -
ве, на пе ри од од пет го ди на. 

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2212/11 Предсједник
1. септембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чл. 25. и 42. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла -
да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 29. сеп тем бра 2011.
го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ ДИ РЕК ТО РА
РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ДЕ ВИ ЗНОГ ИН СПЕК ТО РА ТА

1. Вла до Зу бић, ди пло ми ра ни еко но ми ста, име ну је се
за вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра Ре пу блич ког де ви зног ин -
спек то ра та, на пе ри од од 90 да на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2186/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 266. став 2. За ко на о при вред ним дру -
штви ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске” бр. 127/08
и 58/09) и чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), а
у ве зи са Од лу ком о на чи ну име но ва ња пред став ни ка Ак -
циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за ре сти ту ци ју
Ре пу бли ке Срп ске у скуп шти на ма дру штава ка пи та ла из
порт фе ља фон до ва и на чин њи хо вог по сту па ња (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 69/07, 102/07 и 45/09),
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 29. сеп тем бра
2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ ПРЕД СТАВ НИ КА ФОН ДА ЗА 
РЕ СТИ ТУ ЦИ ЈУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ АД БА ЊА ЛУ КА 

У СКУП ШТИ НИ ДРУ ШТВА КА ПИ ТА ЛА 
“ВУ ЧЕ ВО” АД ФО ЧА

1. Име ну је се Ва лен ти на Бран ко вић, ЈМБ
1610977105036, са пре би ва ли штем у Ба њој Лу ци, ул. Дра ги -
ше Ва си ћа бр. 1, да за сту па ка пи тал Фон да за ре сти ту ци ју
Ре пу бли ке Срп ске а.д. Ба ња  Лу ка у Скуп шти ни дру штва ка -
пи та ла “Ву че во” а.д. Фо ча. 

2. Ка пи тал из тач ке 1. овог рје ше ња чи ни 149.399 ре -
дов них ак ци ја, кла се А Фон да за ре сти ту ци ју Ре пу бли ке
Срп ске.

3. Име но ва ни пред став ник је ду жан да за сту па
интересe Фон да у Скуп шти ни дру штва ка пи та ла из тач ке
1. Рје ше ња, а у скла ду са Упут ством о на чи ну по сту па ња
пред став ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да
за ре сти ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске у скуп шти на ма дру штава
ка пи та ла из порт фе ља фон до ва. 

4. Ово рје ше ње сма тра се пу но моћ јем за за сту па ње ак -
ци о на ра на скуп шти ни ак ци о на ра, ко је ва жи до опо зи ва. 

5. Сту па њем на сна гу овог рје ше ња пре ста је да ва жи
Рје ше ње број: 0/01-2311/01, под тач ка 9. тач ке XXX, од 1.
ав гу ста 2001. го ди не. 

6. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2190/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1837

На осно ву чла на 28. став 2. За ко на о уго сти тељ ству
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 15/10), чла на
82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10),
ми ни стар тр го ви не и ту ри зма  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ОБ ЛИ КУ, СА ДР ЖА ЈУ И НА ЧИ НУ ВО ЂЕ ЊА КЊИ ГЕ 
ГО СТИ ЈУ У УГО СТИ ТЕЉ СКИМ ОБЈЕК ТИ МА 

ЗА СМЈЕ ШТАЈ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се об лик, са др жај и на -
чин во ђе ња књи ге го сти ју ко ју су ду жни да во де уго сти те -
љи ко ји пру жа ју услу ге смје шта ја у уго сти тељ ском објек ту
за смjешт ај.

Члан 2.

(1) Књи га го сти ју во ди се у об ли ку уве за не књи ге или
у елек трон ској фор ми у скла ду са за ко ном и про пи си ма ко -
ји ма се уре ђу је елек трон ско по сло ва ње.

(2) Књи га го сти ју мо же се во ди ти за до ма ће и стра не
др жа вља не за јед но или одво је но.

Члан 3.

Књи га го сти ју во ди се у об ли ку уве за не књи ге и овје -
ра ва се на уну тра шњој на слов ној стра ни ци пе ча том и пот -
пи сом од го вор ног ли ца ор га на је ди ни це ло кал не са мо у пра -
ве пре ма сје ди шту уго сти тељ ског објек та за смје штај у ко -
јем се оба вља уго сти тељ ска дје лат ност, и то при је ње не
упо тре бе.

Члан 4.

Књи га го сти ју во ди се ажур но, уред но и тач но на на чин
ко ји омо гу ћа ва увид у уне се не по дат ке по хро но ло шком
ре ду.

Члан 5.

(1) По да ци ко ји се уно се у књи гу го сти ју за до ма ће др -
жа вља не су:

a) ред ни број при ја ве,

б) име и пре зи ме,

в) пол,

г) дан, мjесец и го ди на ро ђе ња,

д) мjесто, оп шти на и др жа ва ро ђе ња,

ђ) адре са,

е) је дин стве ни ма тич ни број гра ђа на,

ж) број и спрат смје штај не је ди ни це,

з) да тум и ври је ме до ла ска,

и) да тум и ври је ме од ла ска,

ј) број из да тог фи скал ног ра чу на и

к) при мјед ба.

(2) По да ци ко ји се уно се у књи гу го сти ју за стра не др -
жа вља не су:

a) ред ни број при ја ве,

б) име и пре зи ме,

в) пол,

г) дан, мjесец и го ди на ро ђе ња,

д) мjесто и др жа ва ро ђе ња,

ђ) адре са,
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е) др жа вљан ство,

ж) број и да тум из да ва ња стра не пут не ис пра ве, од но -
сно лич не кар те,

з) вр ста и број ви зе (уко ли ко по сто ји),

и) да тум до зво ле бо рав ка,

ј) да тум и мје сто ула ска у БиХ,

к) број и спрат смје штај не је ди ни це,

л) да тум и ври је ме до ла ска,

љ) да тум и ври је ме од ла ска,

м) број из да тог фи скал ног ра чу на и

н) при мјед ба.

(3) По да ци из ст. 1. и 2. овог чла на уно се се у књи гу го -
сти ју на осно ву лич них ис пра ва го сти ју и дру гих од го ва ра -
ју ћих ис пра ва на осно ву ко јих се мо гу утвр ди ти по да ци ко -
ји се уно се у књи гу го сти ју.

Члан 6.

У књи гу го сти ју ко ју во де уго сти те љи ко ји пру жа ју
услу ге смје шта ја у се о ским до ма ћин стви ма уно си се:

a) ред ни број при ја ве,

б) име и пре зи ме,

в) број лич не кар те или пут не ис пра ве,

г) да тум до ла ска,

д) да тум од ла ска и

ђ при мјед ба.

Члан 7.

Стра ни или до ма ћи др жа вља нин ко ји ко ри сти услу гу
смје шта ја од мах се по при је му у објек ту за смје штај еви -
ден ти ра у књи гу го сти ју, бла го вре ме ним и вје ро до стој ним
уно ше њем свих по да та ка из чл. 5. и 6. овог пра вил ни ка у
тач но на зна че ним ко ло на ма.

Члан 8.

(1) Књи га го сти ју чу ва се нај ма ње дви је го ди не на кон
што је по пу ње на.

(2) Ако се књи га го сти ју во ди у елек трон ској фор ми, по
ис те ку ка лен дар ске го ди не по треб но ју је од штам па ти
и/или са чу ва ти на од го ва ра ју ћем ме ди ју (твр ди диск) нај -
ма ње дви је го ди не.

Члан 9.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о об ли ку, са др жа ју и на чи ну во ђе ња књи ге го -
сти ју (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 48/04).

Члан 10.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 14-01-3304/11
16. сеп тем бра 2011. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Го ра на Злат ко вић, с.р.

1838

На осно ву чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра -
ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10), а у ве зи са чла ном 23. став 3. Од лу ке
о ква ли те ту теч них нафт них го ри ва (“Слу жбе ни гла сник
Бо сне и Хер це го ви не”, бр. 27/02, 28/04, 16/05, 14/06, 22/07,
101/08, 71/09, 58/10 и 73/10), ми ни стар ин ду стри је, енер ге -
ти ке и ру дар ства  д о  н о  с и

П Р О  Г РА М

УТВР ЂИ ВА ЊА УСКЛА ЂЕ НО СТИ КВА ЛИ ТЕ ТА 

ТЕЧ НИХ НАФТ НИХ ГО РИ ВА ЗА ЗИМ СКУ СЕ ЗО НУ

2011/2012. ГО ДИ НЕ

Члан 1.

Овим про гра мом уре ђу ју се обим и по сту пак утвр ђи ва -
ња ускла ђе но сти ква ли те та теч них нафт них го ри ва пре ма

за хтје ви ма Од лу ке о ква ли те ту теч них нафт них го ри ва (у
да љем тек сту: Од лу ка).

Члан 2.

(1) За све вр сте теч них нафт них го ри ва ко ја се про из во -
де, ко ри сте за про из вод њу то плот не енер ги је, уво зе или
ста вља ју у про мет на те ри то ри ји Ре пу бли ке Срп ске до ба -
вља чи су ду жни да обез би је де из во ђе ње по ступ ка утвр ђи -
ва ња ускла ђе но сти ква ли те та теч них нафт них го ри ва у
скла ду са овим про гра мом.

(2) Број узо ра ка у се зо ни рас по ре ђу је се на до ба вља че
сра змјер но њи хо вом уче шћу у про да ји теч них нафт них го -
ри ва по струк ту ри за прет ход ну го ди ну, по оби му утвр ђе -
ном у Та бе ли 1. - Обим мо ни то рин га за зим ску се зо ну од
30. сеп тем бра 2011. до 30. апри ла 2012. го ди не, ко ја је са -
став ни дио овог про гра ма.

(3) Узи ма ње узо ра ка теч них нафт них го ри ва при уво зу
вр ши се у при су ству над ле жног ре пу блич ког тех нич ког
или тр жи шног ин спек то ра на мје сти ма у тран зи ту и ца рин -
ским ис по ста ва ма.

(4) Узи ма ње узо ра ка теч них нафт них го ри ва из до ма ће
про из вод ње вр ши се у при су ству над ле жног ре пу блич ког
тех нич ког или тр жи шног ин спек то ра на бен зин ским пумп -
ним ста ни ца ма, тер ми на ли ма ве ле про да је и мје сти ма у
тран зи ту.

Члан 3.

Ако се до ба вљач, прав но ли це или фи зич ко ли це ко је
теч на го ри ва ко ри сти за са го ри је ва ње ра ди не по сред не
про из вод ње то плот не енер ги је не на ла зи на по пи су до ба -
вља ча да том у Та бе ли 1. из чла на 2. став 2. овог про гра ма,
ду жан је да по на ло гу над ле жног ре пу блич ког тех нич ког
или тр жи шног ин спек то ра обез би је ди ин спек циј ском ти је -
лу из во ђе ње по ступ ка утвр ђи ва ња ускла ђе но сти ква ли те та
теч них нафт них го ри ва.

Члан 4.

(1) Оцје њи ва ње ускла ђе но сти ква ли те та го ри ва оба -
вља ју ин спек циј ска ти је ла име но ва на од Ми ни стар ства
спољ не тр го ви не и еко ном ских од но са БиХ, уз ко ри шће ње
услу га не за ви сних ис пит них ла бо ра то ри ја.

(2) Тро шко ве из во ђе ња по ступ ка утвр ђи ва ња ускла ђе -
но сти ква ли те та го ри ва по овом про гра му сно си до ба вљач.

(3) У слу ча је ви ма ка да до ба вљач од би је из во ђе ње по -
ступ ка утвр ђи ва ња или се утвр ди од сту па ње од про пи са -
ног ква ли те та, над ле жни ре пу блич ки тех нич ки или тр жи -
шни ин спек тор ду жан је по кре ну ти по сту пак при мје не ка -
зне них од ре да ба из Од лу ке, у скла ду са ен ти тет ским про -
пи си ма и про це ду ра ма.

Члан 5.

(1) У скла ду са чла ном 30. Од лу ке, ин спек циј ска ти је -
ла пу тем Ми ни стар ства ин ду стри је, енер ге ти ке и ру дар -
ства (у да љем тек сту: Ми ни стар ство) из вје шта ва ју Ре пу -
блич ку упра ву за ин спек циј ске по сло ве о укуп но из ве де -
ним по сло ви ма ко ји су у ве зи са утвр ђи ва њем ускла ђе но -
сти ква ли те та теч них нафт них го ри ва за сва ко го ри во и до -
ба вља ча по себ но, нај ка сни је до пе тог у мје се цу за прет ход -
ни мје сец.

(2) Ре пу блич ка упра ва за ин спек циј ске по сло ве у ро ку
од 30 да на до ста вља из вје штај Ми ни стар ству о укуп но изве -
де ним по сло ви ма ко ји су у ве зи са утвр ђи ва њем ускла ђе но -
сти ква ли те та теч них нафт них го ри ва по овом про гра му.

Члан 6.

(1) На кон спро ве де не ла бо ра то риј ске ана ли зе узо ра ка
теч них го ри ва, а у скла ду са чла ном 29. и при ло гом IV Од -
лу ке ин спек циј ска ти је ла из да ју до ба вља чу увје ре ње о
ускла ђе но сти нај ка сни је се дам да на од да на узор ко ва ња.

(2) Ако ин спек циј ско ти је ло утвр ди не ус кла ђе ност ква -
ли те та го ри ва са од ред ба ма Од лу ке, ду жно је да о то ме од -
мах оба ви је сти Ми ни стар ство и над ле жног ре пу блич ког
тех нич ког или тр жи шног ин спек то ра.
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На осно ву чла на 129. став 4. За ко на о ви со ком обра зо -
ва њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 73/10)
и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и
86/10), ми ни стар про свје те и кул ту ре  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НИ ПРА ВИЛ НИ КА О 

СА ДР ЖА ЈУ И НА ЧИ НУ ВО ЂЕ ЊА ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА 

КО ЈЕ ВО ДИ ВИ СО КО ШКОЛ СКА УСТА НО ВА

Члан 1.

У Пра вил ни ку о са др жа ју и на чи ну во ђе ња еви ден ци ја
ко је во ди ви со ко школ ска уста но ва (“Слу жбе ни гла сник Ре -

пу бли ке Срп ске”, број 79/11) у чла ну 7. у ста ву 1. број:
“20” за мје њу је се бро јем: “50”.

Члан 2.

У чла ну 8. у ста ву 1. број: “40” за мје њу је се бро јем:
“50” .

Члан 3.

У чла ну 11. у ста ву 4. у тач ки а) по сли је ри је чи: “на зив”
до да ју се ри је чи: “‘Бо сна и Хер це го ви на’ и”.

Члан 4.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 07.023/052-2779-1/11.
29. сеп тем бра 2011. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Ан тон Ка си по вић, с.р.
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Члан 7.

Утвр ђи ва ње ускла ђе но сти ква ли те та теч них нафт них го ри ва по оби му мо ни то рин га из Та бе ле 1. вр ши ће се од 30. сеп -
тем бра 2011. до 30. апри ла 2012. го ди не.

Члан 8.

Овај про грам сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 05.06/312-181-2/11
20. сеп тем бра 2011. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Др Жељ ко Ко ва че вић, с.р.
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На осно ву чла на 33. став 1. За ко на о основ ном обра зо -
ва њу и вас пи та њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
брoj 74/08 и 71/09) и чла на 82. За ко на о ре пу блич кој упра -
ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10), а на при је длог Ре пу блич ког пе да го -
шког за во да, ми ни стар про свје те и кул ту ре  д о  н о  с и

Н А С ТА В  Н И  П Л А Н  И  П Р О  Г РА М

ЗА ТЕХ НИЧ КО ОБРА ЗО ВА ЊЕ ЗА ОСНОВ НУ ШКО ЛУ

Члан 1.

(1) Тех нич ко обра зо ва ње је на став ни пред мет у ко ме се
сти чу оп шта тех нич ко-тех но ло шка зна ња и раз ви ја ју вје -
шти не при мје не укуп но сте че них зна ња из раз ли чи тих на -
став них пред ме та и обла сти. 

(2) Са вла да ва њем на став ног пред ме та тех нич ко обра -
зо ва ње код уче ни ка се раз ви ја рад на спо соб ност, рад но
обра зо ва ње и од го вор ност.

Члан 2.

Ци ље ви тех нич ко-тех но ло шког вас пи та ња и обра зо ва -
ња су:

а) раз ви ја ње ин те ре са за тех ни ку и про из вод њу и ин фор -
ми са ње уче ни ка о са вре ме ним тех нич ким до стиг ну ћи ма,

б) сти ца ње основ них тех нич ко-тех но ло шких зна ња из
раз ли чи тих обла сти тех ни ке, уми је ћа и вје шти на и оспо со -
бља ва ње уче ни ка за њи хо ву при мје ну у уче њу, ра ду и сва -
ко днев ном жи во ту, као и фор ми ра ње на уч ног по гле да на
сви јет,

в) раз ви ја ње ства ра лач ких спо соб но сти уче ни ка, тех -
нич ког ми шље ња, осје ћа ња по вје ре ња у вла сти те сна ге,
кри тич но сти и сми сла за ак ци ју, ини ци ја тив но сти, си сте -
ма тич но сти и стр пљи во сти у ра ду,

г) уче ње о пра вил ној и на на у ци за сно ва ној ор га ни за -
ци ји ра да, ра ци о нал ном ис коришћа ва њу алат ки, при бо ра и
ма те ри ја ла, рад ног вре ме на и сти ца ња по вје ре ња у вла сти -
те сна ге,

д) раз ви ја ње по зи тив них ста во ва и од но са пре ма ра ду
и фор ми ра ње по зи тив них свој ста ва лич но сти и ка рак те ра,

ђ) оспо со бља ва ње уче ни ка за ра зу ми је ва ње функ ци о -
ни са ња по је ди них тех нич ких уре ђа ја и апа ра та ко ји ма се
ко ри сте у школ ској сре ди ни, као и уре ђа ја ко ји пра те са вре -
ме ни жи вот чо вје ка,

е) фор ми ра ње спо соб но сти за ко лек тив ни рад, рад у
гру па ма, па ро ви ма, ин ди ви ду ал ни и ин ди ви ду а ли зи ра ни
рад у окви ру вје жби, као и спо соб но сти за рад са по лу го -
то вим и го то вим еле мен ти ма,

ж) раз ви ја ње сми сла за естет ску стра ну у сва ко днев ном
ра ду ко ји се оба вља у шко ли и у сва ко днев ном жи во ту,

з) раз ви ја ње ми са о ног пред ста вља ња и ком би но ва ња
про стор них од но са и об ли ка при кон струк тор ском мо де ло -
ва њу,

и) раз ви ја ње сми сла за прак тич но коришће ње сред ста -
ва и уре ђа ја хи ги јен ско-тех нич ке за шти те и

ј) пру жа ње зна ња и пра во вре ме них ин фор ма ци ја о про -
фе си о нал ним по зи ви ма и да ва ње ис ку ства ко ја ће уче ни -
ци ма по мо ћи у пра вил ном из бо ру бу ду ћег за ни ма ња.

Члан 3.

(1) За све оба ве зне об ли ке ра да и ак тив но сти у окви ру
на став ног пред ме та тех нич ко обра зо ва ње овим на став ним
пла ном и про гра мом утвр ђен је го ди шњи, од но сно не дјељ -
ни фонд ча со ва у VI, VII, VI II и IX раз ре ду.

(2) На став ни план и про грам из чла на 1. овог пра вил -
ни ка на ла зи се у при ло зи ма бр. 1, 2, 3. и 4. и чи не са став -
ни дио овог на став ног пла на и про гра ма. 

Члан 4.

Сту па њем на сна гу овог на став ног пла на и про гра ма
пре ста је се при мје њи ва ти На став ни план и про грам за
основ ну шко лу у ди је лу ко ји се од но си на тех нич ко обра -
зо ва ње (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
112/09).

Члан 5.

Овај на став ни план и про грам сту па на сна гу осмог да -
на од да на об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли -
ке Срп ске”, а при мје њи ва ће се од школ ске 2012/13. го ди не.

Број: 07.020/052-3194/11 
11. августа 2011. го ди не Mи ни стар,
Бања Лука Ан тон Ка си по вић, с.р.
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�����, ���������) 

)*���� +� ���� �,
�
��� ��: 
� �������� ����� ����� � 

��������� �������� 
� $������� ���
�� �������� 

������ 
 

� =������� �����	� 
� ��
���� ������, ��������, 
	��
���	,���� (��A���	�, ����� � ���������) 

� >����� ��������,��� � ��������� � 
��� 
*����� 
��
	�� #����� 
$���������� 
� 	�����,��� 
� ��
������ �������-
��: *���	��, ��������	�� � ��*������	�� 

 
�$ �$�(� $� ���#���'�(� – ���&��)����&�� %�$�#���!� 
)?(:?F)� (?��H?< /+!&�F?)� �(;/�� (�<!�)�I! >? )?(:?F)�&? 
� ����� �����	�� 
� ��A���	�� �-

	������,���� (�� ��������� � 
���� � �������,��� �� 
��
���-
��� ������)  

� /����#����� �� ���������� 
� (���
����� �� �� 
��
������ 

�����	�� ����� ��������� 

)*���� +� ���� �,
�
��� ��: 
� (���� ���� 
���
����� ���-

������ ������ �������� 
��� �����, ������� ������-
���� � ��
����	� ��� 

� &��� ���	����� ����� 
����� 
���� ���� ����	�, 
������� �
�A��������	� 

��
����
�� 

� /
��
����� �����	� � 
���
����� ����� �����-
	�� 
� ��A���	�� �	������,���� �� 
��
������ 
������ 

� /
��
����� �����	� � 
���
����� ������� ���-
������ ��%���, 
���������� 
��
���, ����
����-
�� ��%��� � ���B��� � �. 

� ������� 	� �����	� ����� ����� ���, 
��
�� �� 
�������, �����
�, �����
�, ���,����
�, ������-
��
�, 
����
��
�... 

� /
��
����� �����	� � 
��� �����	�� ���������� �� 
����� ����
�����A �������� �� �������� 
$���������� 
� 	�����,��� 
� ��
������ �������-
��: *���	��, ��������	�� � ��*������	�� 
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 ���
� 4. 
�������� ��������!� 

9. ���� 
 (1 ��
 
������, 34 ��
� ���%��) 

���"#�$ ��%��&��� '(�#��� 
���� ����  )?(:?F)? :!�?//��?(: ���� ��
���  

1. !��	�����A���	� ���������� � ��
����,��� 8  
2. !��	������ ��%��� � ���B��� 8  
3. ��������� ���	�����	� 8 
4. / ���� � �������,��� – 	��
���	���
	� ��������� 10 
 )�)��� 34 

 
 

�#������������� %�����(�#� � ��&��#�'�(� 
)?(:?F)� (?��H?< /+!&�F?)� �(;/�� (�<!�)�I! >? )?(:?F)�&? 
� !��	�����A���	� ������-

���� 
� (�������, ���	�����
��-

��,���� �������� 
� :�A���	� �	������,��� � 

���	�����A��,� 
� &���� ���	������ ��
����-

,��� 
� /��
��
�� � ��%���� � 


������� ����  
 

)*���� +� ���� �,
�
��� ��: 
� >�� 	���
���� ���	�����A-

���	� ���������� 
� $������� 
������� ���	-

�����
����,���� �������� 
� >�� ������� ��A���	�-��A-

����%	� �	������,��� � 
���	�����A��,� � ���	���-
��,� 

� >�� ������ ����
������� 
���	������ %��� 

� >�� 
�
��� ���	������ 	��-
�� ��
����,��� 

� =���� � 
�
���� ���� 
����
������ 
������� 	��� 

� $������� 	���
�� ���	-
������ � ���	����
	� ���-
B��� � ������
��� 

� >�� ������ ��%���� � 

������� ���� 

� /
��
����� �����	� � ���� ���������� ��������� ��
�� 
���	�����A���	�A ���������� 

� =������� �����	� 
� ��A���	�� �	������,���� � ���	���-
��A��,� 

� /
��
����� �����	� � ���������� ��������� ��
�� ���	-
�����A���	�A %��� 

� /
��
����� �����	� ��������� ,����� � ��������� ���	-
�����A���	�A %���  

� =������� �����	� 
� ��������� 	����A ���	������A ��-

����,��� 

� /
��
����� �����	� � ���������� ������� ���	������ ��-

����,��� 

� =������� �����	� 
� �������� ��������� ����B��� ���	-
������A ��
����,��� � ����� 	���%����� 

� =������� �����	� 
� ��������� ��	������ ���	������� 
��������� � ���B����� 

� /
��
����� �����	� �� ���#��� ���� ������ � ��,��� 
���
������� � 
������� ���� 

� ��������� ����� ��������
�� �� ���
���� ������, ������-
�� ��	����� � ��#����� 	����A ������� 
$���������� 
� 	�����,��� 
� ��
������ ���������: *���-
	��, ��������	��, A������ � ��*������	�� 

 
�#�������� %�8��� � )��;�(� 
)?(:?F)� (?��H?< /+!&�F?)� �(;/�� (�<!�)�I! >? )?(:?F)�&? 
� $��������, ����
*����,��� 

� �����
 ���	������ �������� 
� ?����������� ������ ���	-

������ �������� 
� !��	�����A���	� ������� � 

���B��� � ������
��� 
� !��	���������	�, ���	�����-

A����	�, 	���������� � 
��
A���� ���B��� 

� (���
��� � �������� ���	���-
������� 

� !��	������ ��%��� 
� !��	������ ���B��� � �����-

��� �������� 
 

)*���� +� ���� �,
�
��� 
��: 
� >�� 	�	� 
� ��������, 

����
*����%� � �����
� 
���	������ �������� 

� >�� ������������ ������ 
���	������ ��������, 	�� 
� ��A�� ������ �� ����-
��
� 

� $������� 	���
�� ���	-
������ ������� � ���B��� 
� ������
��� 

� =���� � ����� ���� 
����
������ ���	������� 
�������� 

� >�� �������� ���	������-
���� 

� =���� � �������� �����-
���� ��
�� ���	������A 
��%��� 

� >�� ���j��� � ����,�� 
��� ���	������A ���B��� 
� �������� �������� 

� =������� �����	� 
� ���������� � �����
�� ���	����-
�� �������� 

� /
��
����� �����	� � �����	��� ��
������� � ��������� 
������ ��������� ���	������ �������� 

� >������ ���	������ �������� � 
��������� #����� � ��� 
� ��������� 	� �����	� �
������ �� ����� ��������
�, 

%���� ���	������ ��������  
� =������� �����	� 
� ��������� ���	������ �������� � �-

�����
��� 
� /
��
����� �����	� � ���� ������ ���������� ���	-

������ �������� � ���� ����	� �������� 
� $������� �������� ���	������A ���B��� � ������� �� �-

�����
��� 
� =
������ ��������A ����� � 
���
��� � �������� ���	���-

������� 
� /
��
����� �����	� � ���������� 	��	����� ����� �� 

	��	������ �������� ����� ���	������� ����� 
� /
��
����� �����	� � ����
�� ����� ��� ����������, 

���	���������, ����
*�������� 
� /
��
����� �����	� � ���%� � ���������� ���	������ 

���B��� � �������� �������� 
� $���������� 
� 	�����,��� 
� ��
������ ���������: *�-

��	��, ��������	��, A������ � ��*������	�� 
 

$�"���#�� �#��������� 
)?(:?F)� (?��H?< /+!&�F?)� �(;/�� (�<!�)�I! >? )?(:?F)�&? 
� /
���� �������� � ���-

����� ��A�������� 
� /
����� ���	����
	� ���-

�����  
� $�
���� ���	����
	� ���-

����� 
� ?	����� ���	����
	� ���-

����� 
� (���	���� �������� 
� !��	����
	� ���B��� � �-

�����
��� 
� �����*��
 	��� 
� :���	�����	�,��� � 

����-�������� 
��
���: 
������� ����*�����, GPS 

)*���� +� ���� �,
�
��� ��: 
� �����	��� �������� � ���-

����� ��A�������� 
� >�� ������� �
�����A ���	-

����
	�A 	��������� 
� >�� ������� �
�����A �����-

�� �������� 
� =���� � 	���
�� ���	����-


	� ���B��� 
� >�� 	���	����
��	� ����	�-

����	�,����A 
�
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� &���
�� ����	�����	�,���� 

���B��� � 
�
���� 

� =������� �����	� 
� ��������� � ��������� ��A������-
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����� �����	� � �����	��� � ���������� �������� 
��A�������� 

� =������� �����	� 
� �������� �������� ��A��	� 
� /
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����� �����	� � ���������� ��
���� ���	����
	� 

�������� 
� =������� �����	� 
� �������� ���	�����	� �� ������ ��A-

��	� 
� /
��
����� �����	� � ���������� �	����� ���	����
	� 

�������� 
� =������� �����	� 
� 
���	����� �������� 
� /
��
����� �����	� � ���������� �
����� ������� ,��-
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� =
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�����A ����� � ���	����
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�
����, 	�����
	� � 

������
	� ����������  

� /
��
����� �����	� � ���������� �
����� ������� 	�-
����, ���� � :F-���B��� � �������� 	����� 

� $���������� 
� 	�����,��� 
� ��
������ ���������: *�-
��	��, ��������	��, A������ � ��*������	�� 

 
�$ �$�(� $� ���#���'�(� – ���&��)����&�� %�$�#���!� 
)?(:?F)� (?��H?< /+!&�F?)� �(;/�� (�<!�)�I! >? )?(:?F)�&? 
� $��	����� ����� 

���	������A � 
���	����
	�A 	��� 

� ��������� ���	������A 
��%��� � ���B��� 

� �� 
� �����*��
�� � 
���	����� ��������� 
������� 

)*���� +� ���� �,
�
��� ��: 
� =���� � ����� 

����
����� ���	������ � 
���	����
	� 	��� -
	������ 

� >�� ������� �����*��
� 
� =���� � ���	����� 

������� ������� 

� /
��
����� �����	� � ���� ������� ���
�� ���	������ 
� ���	����
	� 	��� (
	������) 

� ��������� 
��
����
�� ���	������ 
�������, 

�
���������
�� � ���,����
�� � ���  

� =������� �����	� 
� �����*��
�� 
� /
��
����� �����	� � 
��� �����	�� ���������� �� ����� 

����
�����A �������� �� �������� 
$���������� 
� 	�����,��� 
� ��
������ ���������: 

*���	��, ��������	�� � ��*������	�� 
 
� )$$ ����������� � ����
��� 
����� 
� ��
����� ��*������	�.  
� =����,��� �������� ��	
������ 
���
�����
� � ��� �� ��
� ��
���� 	�� 
� ��������� ��
��� ���������. 
� = ��
���� 	���
���� %�� ��%� �������� �� �	��#���. 
� ��������� �����,��� � 
��� ��� � 
����� 
� ��
�����	�� ��� �� ����� ��������,���. 
� = ��
���� 	���
���� ��	
������ �F� � ��������,���. 
� :��� ��� ���� �
���� �� ������� �������,��� ��
���� ��
������ 	���	 �� 	���	 
������� �A.  
� = �	���� ���� � ���� � �������,��� – 	��
���	���
	� ��������� ��
������ � �����,� 
���� �����	�� ���������� ����� 

��	�����A �������� �� �������� �� ����� ����� 
������A 	��� ��
����� ������ �
���� ��*������	�.  

1841 
����
��� ��� � �����	�-������
	� ��%���� �������	� (��
	�, �� �
���� ����� 2. ���	� �) >�	��� � ��%���� �� 

��� (“(��#���� ���
��	 �������	� (��
	�”, ��. 1/08 � 13/10) � ���%��� ����: 16-04/3-170-299/2011, � 26. 
�������� 
2011. �����,  � �  � � �  

# � ' � � ' )  
�//�“>�%���� �� ���” �� ��������, ��. ���� �������� ��. 12, �
������ �
���� �� �������� ��
���� ��%���� � 

������ �� ���, ������� � �
�������� 
��
���� �� �� � 
��
���� � ������ �� ����� ��%���� �� ���. 
/�� ��,��,� 
� ����� �� ����� � ������ �����, � �� � 26. 
�������� 2011. ����� � 26. 
�������� 2015. ���-

��, � �����	�� ��� ��	� ������#� ��������� ���������. 
��,��,� 
� ��������� � “(��#����� ���
��	� �������	� (��
	�”. 

���� ����
���: 1/2011 
26. 
�������� 2011. �����         ����
���, 
���� ��	�            ���� ;
��+, 
.�. 

����A�B� �� ��B��
C� � 	���A����� �����C� �
��� � ��A��
C��� 

)� �
���� ����� 122, � � 
	��� 
� ������ 77. >�	��� � ����	����� � ���,��
	�� 
��
����� (“(��#���� ���
��	 
��
�� � ;��,�������”, ���� 58/08), ?���,��� �� ����	��� � ���,��
	� 
��
��� ��
�� � ;��,������� � � � � � � � � �  

& � � & � �  
%�$�'��&��� &��$&���� �� ��(� &) ��$�T� �����$� �� )��& ) ��"�&��� %�$�'��&��� &��$&���� 

= ������ � 1. ����
�� 2011. � 31. ����
�� 2011. ����� ����� 
� $����� �� ���
 � ����
��� 
�����A ���,��-

	�A 
��
����: 

��. 
��. 

)���� ���,��
	�� 
��
��� 
(�������	� ���) 

&��-

� 

����  
������ 

��-
��� 
��-

���� 

��	 ���-
���� ��-

���� 
���
�� ���-

��� $������B�� )�
���, 
������ 

1. 

� Examination light HELION S 
Operacijske i pregledne svjetiljke, te 
kamera sistemi s priborom 

� Surgial Light HELION  
Operacijske i pregledne svjetiljke, te 
kamera sistemi s priborom 

� Surgial Light System iLED 
Operacijske i pregledne svjetiljke, te 
kamera sistemi s priborom 

� Surgical Light System TruLight 
5000/3000  
Operacijske i pregledne svjetiljke, te 
kamera sistemi s priborom 

� TruVidia Camerasystem 
Operacijske i pregledne svjetiljke, te 
kamera sistemi s priborom 

� JUPITER System  
Operacijski stolovi, operacijski susta-
vi za prekrevetnjavanje 

� TruSystem 7500  
Operacijski stolovi, operacijski susta-

I 
06-07.1-

5464-
3/11 

4.8. 
2011. 

3.8. 
2016. 

= ����-

������ 

�
�������� 

“Trumpf Medi-
zin Systeme” 

GmbH, Carl-Ze-
iss-Stra_e 7-9, 
07318 Saalfeld, 

Njema`ka 

“Apome-
dical” 
d.o.o., 
Vreoca 

33, Ilidža, 
Sarajevo 
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vi za prekrevetnjavanje 
� AmbientLine  

Stropni stativi i sustavi s priborom 
� Transfer cart CALYPSO 

Operacijski stolovi, operacijski susta-
vi za prekrevetnjavanje 

� Operating table MERKUR 
Operacijski stolovi, operacijski susta-
vi za prekrevetnjavanje 

� Operating table JUPITER UNIVER-
SAL  
Operacijski stolovi, operacijski susta-
vi za prekrevetnjavanje 

� OR -Table JUPITER UNIVERSAL 
Carbon X-TRA 
Operacijski stolovi, operacijski susta-
vi za prekrevetnjavanje 

� Operating table TITAN 
Operacijski stolovi, operacijski susta-
vi za prekrevetnjavanje 

� SATURN System  
Operacijski stolovi, operacijski susta-
vi za prekrevetnjavanje 

� Patient transfer unit ORBITER  
Operacijski stolovi, operacijski susta-
vi za prekrevetnjavanje 

� Operating table MARS 2 
Operacijski stolovi, operacijski susta-
vi za prekrevetnjavanje 

� Operating table SATURN Select 3 
Operacijski stolovi, operacijski susta-
vi za prekrevetnjavanje 

Napomena: 
Svi modeli i kataloški brojevi nalaze se 
u prilogu potvrde. 

2. 

� Ceiling-Mounted Support System in-
carePORT 
Stropni stativi i sustavi s priborom 

� Ceiling-Mounted Support System 
klinoPORT 
Stropni stativi i sustavi s priborom 

� Ceiling-Mounted Support System 
uniPORT 
Stropni stativi i sustavi s priborom 

� Ceiling-Mounted Support System 
TruPort  
Stropni stativi i sustavi s priborom 

Napomena: 
Svi modeli i kataloški brojevi nalaze se 
u prilogu potvrde. 

IIb 
06-07.1-

5465-
3/11 

4.8. 
2011. 

3.8. 
2016. 

= ����-

������ 

�
�������� 

“Trumpf Medi-
zin Systeme” 

GmbH, Carl-Ze-
iss-Stra_e 7-9, 
07318 Saalfeld, 

Njema`ka 

“Apome-
dical” 
d.o.o., 
Vreoca 

33, Ilidža, 
Sarajevo 

3. 

� Surgical table group   
hirurški stolovi 

� Patient Trolley group  
kolica za pacijente 

� Mobiline Radiosurgery Table  
sto za radiohirurgiju 

� General Transport Strechers  
transportni stre`er 

� Transport Strechers   
transportni stre`er 

� Gynecological tables 
ginekološki stolovi 

� Blood donor chair   
ležaj za donatore krvi 

Napomena: 
Svi modeli i kataloški brojevi medicin-
skih sredstava nalaze se u prilogu po-
tvrde. 

I 
06-07.1-

4045-
3/10 

26.8.
2011. 

25.8.
2016. 

= ����-

������ 

�
�������� 
� 
��,�����-

������� 
�������,�-

�� 

“Biçakcilar Tibbi 
Cihazlar Sanayi 
ve Ticaret A.}”, 
Piyalepa~a Bul-
vari, Memorial 
Center, A Blok, 

Kat 5, 34384 
Okmeydani, Is-
tanbul, Turska 

“EMS 
Medical 
2006” 
d.o.o., 
Milana 
Preloga 

13, Sara-
jevo 

4. 

� Medicinske makaze, noževi, sje`i-
va i skalpeli 

� Medicinske hvataljke, štipaljke i 
kliješta 

Napomena: 
Svi zašti�eni, generi`ki nazivi i katalo-
ški brojevi medicinskih sredstava 
nalaze se u prilogu potvrde u vidu tabe-
le dostavljene od zastupnika. 

I 
06-07.1-

4833-
1/11 

2.8. 
2011. 

1.8. 
2016. 

= ����-

������ 

�
�������� 
� 
��,�����-

������� 
�������,�-

�� 

“Elcon Medical 
Instruments” 

GmbH, Dr. Karl- 
Storz- Stra_e 26, 
78532 Tuttlin-
gen, Njema`ka 

“EMS 
Medical 
2006” 
d.o.o., 
Milana 
Preloga 

13, Sara-
jevo 
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5. � Smart 21c Occhiali  
dioptrijski okviri I 

06-07.1-
3636-
1/11 

1.8. 
2011. 

31.7.
2016. 

= 
��,���-
��������� 

�������,�-
�� 

 

“Smart Optical” 
Co.Ltd, #1205-1, 

Nowom3-Ga, 
Buk-Gu, Daegu, 

Koreja 

“Euro-
Optik” 

d.o.o., Ja-
hijela Fin-

cija 36, 
Ilidža, Sa-

rajevo 

6. 

� Elastic Bandages   
� Supports   
� Back Supports 
� Rehabilitation Products 
Napomena: 
Svi zašti�eni, generi`ki nazivi i katalo-
ški brojevi nalaze se u prilogu potvrde. 

I 
06-07.1-

2075-
2/11 

5.8. 
2011. 

4.8. 
2016. 

= ����-

������ 

�
��������, 
�����	��� 

� 
��,�����-
������� 

�������,�
�� 

“I-Ming Sanitary 
Materials “ Co. 
Ltd, No.101-10 
Da Tu Lane, Er 
Hsi Road, Peis-
hih Li, Hsihu 
Town, Chang 

Hua, 514, Tajvan 

“Inel” 
d.o.o., 

Polog bb, 
Mostar 

7. � SmartLite PS   
lampa za polimerizaciju I 

06-07.1-
4111-
1/11 

31.8.
2011. 

30.8.
2016. 

= ����-

������ 

�
�������� 
� 
��,�����-

������� 
�������,�-

�� 

“DENTSPLY De 
Trey” GmbH, 

De-Trey-Strasse 
1, 78467 Kon-

stanz, Njema`ka 

“Krajina-
lijek” a.d, 
Ilije Gara-
šanina 6, 
Banja Lu-

ka 

8. 

� CR-39 1.499    
dioptrijsko staklo za nao`are 

� CR-39 1.560   
dioptrijsko staklo za nao`are 

� CR-39 1.591   
dioptrijsko staklo za nao`are 

� CR-39 1.60   
dioptrijsko staklo za nao`are 

� CR-39 1.670   
dioptrijsko staklo za nao`are 

� CR-39 BIFOCAL   
dioptrijsko staklo za nao`are 

� CR-39 PROGRESSIVE 
dioptrijsko staklo za nao`are 

I 
06-07.1-

2518-
2/11 

5.8. 
2011. 

4.8. 
2016. 

= 
��,���-
��������� 

�������,�-
�� 

“Danyang Xin-
chang Optical 

Glasses” Co.Ltd, 
131, Guangmin 
Middle Street, 

Situ Town, 
Danyang City, 

JingSu Province, 
Kina 

“M-Op-
tic” 

d.o.o., 
Majevi`-
ka 29, Bi-

jeljina 

9. 

� Sollevamalati Elettrico Mopedia 
150kg, HIWIN (RP806) 
Elektri`na dizalica za nepokretne, 
Mopedia 150kg, HIWIN 

� Sollevamalati Elettrico Mopedia 
180kg, HIWIN (RP811) 
Elektri`na dizalica za nepokretne, 
Mopedia 180kg, HIWIN 

� Carrozzina Base Verniciata Ruote 
Fisse ARDEA (CB1xx) 
Invalidska kolica, lakirana konstruk-
cija, fiksni to`kovi, ARDEA 

� Pompa con Regolazione e Materasso 
JUNIOR (LTM603) 
Kompresor sa podešavanjem i manji 
dušek 

� Pompa Senza Regolazione e Mate-
rasso (LTM661) 
Kompresor bez podešavanja i dušek 

� Pompa con Regolazione e Materasso 
(LTM662) 
Kompresor sa podešavanjem i dušek 

� Pompa con Regolazione e Materasso 
ad Elementi Intercabiabili (LTM663) 
Kompresor sa podešavanjem i dušek 
od zamenjivih delova 

I 06-07.1-
820-2/11 

25.8.
2011. 

24.8.
2016. 

= 
��,���-
��������� 

�������,�-
�� 

“Moretti” S.p.A, 
Via Bruxelles 3, 
localita Meleto, 
52022 Cavriglia 

(AR), Italija 

“Ortope-
dija MC” 

d.o.o., 
Kara�or-
�eva b.b, 
Dvorovi, 
Bijeljina 

10. 

� Hygia Cast Plus   
higijenski gips 

� Soft Poly Cast   
ortopedska polutvrda gips traka 

� Hygia Cast Plus   
higijenski gips 

� Splint, General Purpose  
udlaga za opštu namjenu 

� Hygia Splint   
udlaga za opštu namjenu 

� Splint    
udlaga 

Napomena: 
Svi modeli i kataloški brojevi medicin-
skih sredstava nalaze se u prilogu po-
tvrde. 

I 06-07.1-
821-2/11 

26.8.
2011. 

25.8.
2016. 

= ����-

������ 

�
�������� 
� 
��,�����-

������� 
�������,�-

�� 

“Woosam Medi-
cal” Co. Ltd, 

#460-9, Young-
tae-ri, wolrong-
myun, Paju-si, 
Gyeonggi-do 

413-813, Koreja 

“Ortope-
dija MC” 

d.o.o., 
Kara�or-
�eva b.b, 
Dvorovi, 
Bijeljina 
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11. 

� Sapphire II Coronary Dilatation Cat-
heter   
kateter, koronarni, balon dilatacioni  

Napomena: 
Svi modeli, dimenzije i kataloški broje-
vi navedeni su u tabeli u prilogu ove 
potvrde. 

III 
06-07.1-

4362-
1/11 

16.8.
2011. 

15.8.
2016. 

= ����-

������ 

�
�������� 

“OrbusNeich 
Medical” B.V, 
Drs. W. Van 

Royenstraat 5, 
3871 AN Hoeve-
laken, Holandija 

“Co. 
Med-
prom” 
d.o.o., 

Dunavska 
b.b, Banja 

Luka 

12. 

� Carto 3 System and Accessories  
sistem za medicinsko mapiranje i na-
vigaciju    

Napomena: 
Svi modeli, dimenzije i kataloški 
brojevi navedeni su u tabeli u prilogu 
ove potvrde. 

IIa 
06-07.1-

5845-
3/10 

1.8. 
2011. 

31.7.
2016. 

= ����-

������ 

�
�������� 

“Biosense Web-
ster (Israel)” Ltd, 
4 Hatnufah Stre-
et, P.O. Box 275, 
Yokneam 20692, 

Izrael 

“Krajina-
lijek” a.d, 
Ilije Gara-
šanina 6, 
Banja Lu-

ka 

13. 

� Sleek®     
periferni transluminalni kateter za 
angioplastiku 

� Savvy®    
periferni transluminalni kateter za 
angioplastiku   

Napomena: 
Svi modeli, dimenzije i kataloški broje-
vi navedeni su u tabeli u prilogu ove 
potvrde. 

IIa 
06-07.1-

3946-
1/11 

29.8.
2011. 

28.8.
2016. 

= ����-

������ 

�
�������� 

“Clearstream 
Technologies” 

Ltd, Moyne Up-
per, Enniscorthy, 
Co. Wexford, Ir-

ska 
 

“Krajina-
lijek” a.d, 
Ilije Gara-
šanina 6, 
Banja Lu-

ka 

14. 

� Ultrapro® Plug   
sinteti`ko hirurško sredstvo (`ep) 
mrežaste strukture s djelimi`nom ap-
sorpcijom 

� Monocryl™ Plus Suture with Triclo-
san   
hirurški konac 

� Proceed™ Ventral Patch 
djelimi`no resorptivna hirurška mre-
žica 

Napomena: 
Svi modeli, dimenzije i kataloški broje-
vi navedeni su u tabeli u prilogu ove 
potvrde. 

III 
06-07.1-

2525-
4/09 

29.8.
2011. 

28.8.
2016. 

= ����-

������ 

�
�������� 

“Johnson & 
Johnson Interna-
tional c/o Euro-
pean Logistics 

Centre”, Lenne-
ke Marelaan, 6, 
St – Stevens – 
Woluwe, BE - 
1932, Belgija 

“Krajina-
lijek” a.d, 
Ilije Gara-
šanina 6, 
Banja Lu-

ka 

15. 

� Smooth Saline Breast Implant 
implantant za grudi 

� Siltex® Saline  
implantant za grudi   

Napomena: 
Svi modeli, dimenzije i kataloški broje-
vi navedeni su u tabeli u prilogu ove 
potvrde. 

III 
06-07.1-

1496-
1/11 

1.8. 
2011. 

31.7.
2016. 

= ����-

������ 

�
�������� 

“Mentor”, 3041 
Skyway Circle 
North, Irving, 
Texas, 75038, 

SAD 

“Krajina-
lijek” a.d, 
Ilije Gara-
šanina 6, 
Banja Lu-

ka 

16. 

� Acuson AcuNav™ Diagnostic Ultra-
sound Catheter 
ultrazvu`ni kateter   

Napomena: 
Svi modeli, dimenzije i kataloški 
brojevi navedeni su u tabeli u prilogu 
ove potvrde. 

III 
06-07.1-

2538-
2/09 

17.8.
2011. 

16.8.
2016. 

= ����-

������ 

�
�������� 

“Siemens Medi-
cal Solutions 

USA” Inc, 1230 
Shorebird Way, 
Mountain View 
CA 94043, SAD 

“Krajina-
lijek” a.d, 
Ilije Gara-
šanina 6, 
Banja Lu-

ka 

17. 

� Endoterapeutski pribor za endoskopi-
ju    

Napomena: 
Sva medicinska sredstva, modeli, 
dimenzije i kataloški brojevi navedeni 
su u tabeli u prilogu ove potvrde. 

I 
06-07.1-

1853-
4/10 

16.8.
2011. 

15.8.
2016. 

= ����-

������ 

�
�������� 

“Olympus Cor-
poration”, Shi-

njuku Monolith, 
3-1 Nishi-Shi-

njuku 2-chome, 
Shinjuku-ku, 

Tokyo 163-0914, 
Japan 

“Olympus 
BH” 

d.o.o., 
Hasana 

Suši�a 25, 
Sarajevo 

 

18. 

� Laparaskopski instrumenti  
Napomena: 
Sva medicinska sredstva, modeli, di-
menzije i kataloški brojevi navedeni su 
u tabeli u prilogu ove potvrde. 

I 
06-07.1-

1854-
1/10 

4.8. 
2011. 

3.8. 
2016. 

= ����-

������ 

�
�������� 

“Olympus Cor-
poration”, Shi-

njuku Monolith, 
3-1 Nishi-Shi-

njuku 2-chome, 
Shinjuku-ku, 

Tokyo 163-0914, 
Japan 

“Olympus 
BH” 

d.o.o., 
Hasana 

Suši�a 25, 
Sarajevo 

19. 

� Oprema za laparaskopiju/endoskopi-
ju    

Napomena: 
Sva medicinska sredstva, modeli, 
dimenzije i kataloški brojevi navedeni 
su u tabeli u prilogu ove potvrde. 

I 
06-07.1-

1855-
1/10 

10.8.
2011. 

9.8. 
2016. 

= ����-

������ 

�
�������� 

“Olympus Cor-
poration”, Shi-

njuku Monolith, 
3-1 Nishi-Shi-

njuku 2-chome, 
Shinjuku-ku, 

Tokyo 163-0914, 
Japan 

“Olympus 
BH” 

d.o.o., 
Hasana 

Suši�a 25, 
Sarajevo 

20. 
� Endoskopi   
Napomena: 
Sva medicinska sredstva, modeli, 
dimenzije i kataloški brojevi navedeni 

IIa 
06-07.1-

1856-
1/10 

19.8.
2011. 

18.8.
2016. 

= ����-

������ 

�
�������� 

“Olympus Cor-
poration”, Shi-

njuku Monolith, 
3-1 Nishi-Shi-

“Olympus 
BH” 

d.o.o., 
Hasana 
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su u tabeli u prilogu ove potvrde. njuku 2-chome, 
Shinjuku-ku, 

Tokyo 163-0914, 
Japan 

Suši�a 25, 
Sarajevo 

21. 

� Endoterapeutski pribor za endoskopi-
ju    

Napomena: 
Sva medicinska sredstva, modeli, 
dimenzije i kataloški brojevi navedeni 
su u tabeli u prilogu ove potvrde. 

IIa 
06-07.1-

1857-
1/10 

22.8.
2011. 

21.8.
2016. 

= ����-

������ 

�
�������� 

“Olympus Cor-
poration”, Shi-

njuku Monolith, 
3-1 Nishi-Shi-

njuku 2-chome, 
Shinjuku-ku, 

Tokyo 163-0914, 
Japan 

“Olympus 
BH” 

d.o.o., 
Hasana 

Suši�a 25, 
Sarajevo 

22. 

� Laparaskopski instrumenti  
Napomena: 
Sva medicinska sredstva, modeli, di-
menzije i kataloški brojevi navedeni su 
u tabeli u prilogu ove potvrde. 

IIa 
06-07.1-

1858-
1/10 

25.8.
2011. 

24.8.
2016. 

= ����-

������ 

�
�������� 

“Olympus Cor-
poration”, Shi-

njuku Monolith, 
3-1 Nishi-Shi-

njuku 2-chome, 
Shinjuku-ku, 

Tokyo 163-0914, 
Japan 

“Olympus 
BH” 

d.o.o., 
Hasana 

Suši�a 25, 
Sarajevo 

23. 

� Oprema za laparaskopiju/endoskopi-
ju    

Napomena: 
Sva medicinska sredstva, modeli, 
dimenzije i kataloški brojevi navedeni 
su u tabeli u prilogu ove potvrde. 

IIa 
06-07.1-

1859-
1/10 

23.8.
2011. 

22.8.
2016. 

= ����-

������ 

�
�������� 

“Olympus Cor-
poration”, Shi-

njuku Monolith, 
3-1 Nishi-Shi-

njuku 2-chome, 
Shinjuku-ku, 

Tokyo 163-0914, 
Japan 

“Olympus 
BH” 

d.o.o., 
Hasana 

Suši�a 25, 
Sarajevo 

 

24. 

� Oprema za laparaskopiju/endoskopi-
ju    

Napomena: 
Sva medicinska sredstva, modeli, 
dimenzije i kataloški brojevi navedeni 
su u tabeli u prilogu ove potvrde. 

IIb 
06-07.1-

1860-
1/10 

 

23.8.
2011. 

22.8.
2016. 

= ����-

������ 

�
�������� 

“Olympus Cor-
poration”, Shi-

njuku Monolith, 
3-1 Nishi-Shi-

njuku 2-chome, 
Shinjuku-ku, 

Tokyo 163-0914, 
Japan 

“Olympus 
BH” 

d.o.o., 
Hasana 

Suši�a 25, 
Sarajevo 

 

25. 

� Laparaskopski instrumenti  
Napomena: 
Sva medicinska sredstva, modeli, 
dimenzije i kataloški brojevi navedeni 
su u tabeli u prilogu ove potvrde. 

IIb 
06-07.1-

1861-
1/10 

23.8.
2011. 

22.8.
2016. 

= ����-

������ 

�
�������� 

“Olympus Cor-
poration”, Shi-

njuku Monolith, 
3-1 Nishi-Shi-

njuku 2-chome, 
Shinjuku-ku, 

Tokyo 163-0914, 
Japan 

“Olympus 
BH” 

d.o.o., 
Hasana 

Suši�a 25, 
Sarajevo 

26. 

� Endoterapeutski pribor za endoskopi-
ju    

Napomena: 
Sva medicinska sredstva, modeli, 
dimenzije i kataloški brojevi navedeni 
su u tabeli u prilogu ove potvrde. 

IIb 
06-07.1-

1862-
1/10 

24.8.
2011. 

23.8.
2016. 

= ����-

������ 

�
�������� 

“Olympus Cor-
poration”, Shi-

njuku Monolith, 
3-1 Nishi-Shi-

njuku 2-chome, 
Shinjuku-ku, 

Tokyo 163-0914, 
Japan 

“Olympus 
BH” 

d.o.o., 
Hasana 

Suši�a 25, 
Sarajevo 

27. 

� Proteze dojke Amoena 
� Specijalni grudnjaci za protezu dojke 
Napomena: 
Svi zašti�eni nazivi, dimenzije i 
kataloški brojevi navedeni su u tabeli u 
prilogu ove potvrde. 

I 
06-07.1-

3203-
1/11 

1.8. 
2011. 

31.7.
2016. 

= ����-

������ 

�
��������, 
�����	��� 

� 
��,�����-
������� 

�������,�-
�� 

“Amoena Medi-
zin-Orthopaedie-
Technik”GmbH, 
Kapellenweg 36, 
83064 Raubling, 

Njema`ka 

“Amoena 
BH” 

d.o.o., 
Danijela 
Ozme 1, 
Sarajevo 

28. � MyLabClass-C  
ultrazvu`ni aparat MyLabClass-C IIa 

06-07.1-
2256-
2/11 

1.8. 
2011. 

31.7.
2016. 

= ����-

������ 

�
�������� 

“Esaote” S.p.A, 
Viale Bianca 

Maria 25, 20122 
Milano, Italija 

“Bawaria-
med” 

d.o.o., Jo-
vana Bije-
li�a 19a, 

Banja Lu-
ka 

29. � Acidosalus® vaginalni probiotik I 
06-07.1-

1957-
2/11 

16.8.
2011. 

15.8.
2016. 

= ����-

������ 

�
��������, 
�����	��� 

� 
��,�����-
������� 

�������,�
�� 

“MarinaLab 
Opus” d.o.o., 
Drežni`ka 34, 

Zagreb, Republi-
ka Hrvatska 

“Biognost 
BH” 

d.o.o., Te-
heranski 

Trg 3, Sa-
rajevo 

30. � Acidosalus® vaginalete 
 I 

06-07.1-
1958-
2/11 

16.8.
2011. 

15.8.
2016. 

= ����-

������ 

�
��������, 
�����	��� 

� 
��,�����-
������� 

�������,�
�� 

“MarinaLab 
Opus” d.o.o., 
Drežni`ka 34, 

Zagreb, Republi-
ka Hrvatska 

“Biognost 
BH” 

d.o.o., Te-
heranski 

Trg 3, Sa-
rajevo 
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31. 

� Testovi za dijagnozu reumatskih bo-
lesti 

� Testovi za dijagnozu tromboze 
� Testovi za dijagnozu vaskularnih bo-

lesti 
� Testovi za dijagnozu gastroenterolo-

ških bolesti 
� Testovi za dijagnozu bolesti štitne 

žlijezde 
� Testovi za dijagnozu dijabetesa 
� Testovi za dijagnozu infektivnih bo-

lesti 
� Imunofluoroscentni setovi  
� Kontrole 
Napomena: 
Svi zašti�eni nazivi, dimenzije i katalo-
ški brojevi navedeni su u tabeli u prilo-
gu ove potvrde. 

Lista 
D 

06-07.1-
4018-
1/11 

22.8.
2011. 

21.8.
2016. 

= ����-

������ 

�
�������� 

“Orgentec Diag-
nostika”GmbH, 

Carl-Zeiss-Stras-
se 49, 55129 

Mainz, Njema`-
ka 

“Broma 
Bel” 

d.o.o., 
Dositeje-
va 2, Trn, 
Laktaši 

32. 

� Atmos S 201 Thorax  
aspirator 

312.1000.0 
� Atmos E 201 Thorax 

aspirator    

IIa 
06-07.1-

5897-
1/11 

19.8.
2011. 

18.8.
2016. 

= ����-

������ 

�
�������� 

“Atmos Medizin 
Technik” 

GmbH&Co. KG, 
Ludwig Kegel 

str.12, 14-16,18, 
79853 Lenzi-

kirch, Njema`ka 

“Inel BH” 
d.o.o., 

Aleja Lji-
ljana 1, 
Maglaj 

33. 
� Quickcheck fFN kit  

test za utvr�ivanje rizika 
prijevremenog poroda 

Lista 
D 

06-07.1-
1120-
2/11 

 

17.8.
2011. 

16.8.
2016. 

= ����-

������ 

�
�������� 
� 
��,�����-

������� 
�������,�-

�� 

“Hologic” Inc, 
1240 Elko Drive, 
Sunnyvale, Cali-

fornia 94089, 
SAD 

“Krajina-
lijek” a.d, 
Ilije Gara-
šanina 6, 
Banja Lu-

ka 

34. 

� Medtronic MiniMed Paradigm Insu-
lin Pump MMT-754, Paradigm® 
Veo™ 
inzulinska infuziona pumpa, eksterna 

� Medtronic MiniMed Paradigm Insu-
lin Pump MMT-554, Paradigm® 
Veo™ 
inzulinska infuziona pumpa, eksterna 

IIb 
06-07.1-

3227-
1/11 

1.8. 
2011. 

31.7.
2016. 

= ����-

������ 

�
�������� 

“Medtronic Mi-
niMed”, 18000 

Devonshire Stre-
et, Nortridge, 

CA 91325-1219, 
SAD 

“Krajina-
lijek” a.d, 
Ilije Gara-
šanina 6, 
Banja Lu-

ka 

35. 

� Electrosurgical Generator Model: 
Force FX-8CS   
(FORCEFX-8CS) 
elektrohirurški generator 

� Electrosurgical Generator Model: 
Force FX-8CAS   
(FORCEFX-8CAS) 
elektrohirurški generator  

� Electrosurgical Generator Model: 
Force EZ-8CS  
(FORCEEZ-8CS)  
elektrohirurški generator  

� Electrosurgical Generator Model: 
Force Argon II-8 
(FORCEARGONII-8) 
elektrohirurški generator 

� Evident™ MWA Generator 
(VTGEN)  
generator za mikrotalasnu ablaciju 

� Cool-tip™ RF System  
(CTRF117) 
 generator za radioferkfentnu ablaciju 

IIb 
06-07.1-

5702-
1/11 

11.8.
2011. 

10.8.
2016. 

= ����-

������ 

�
�������� 

“Covidien IIc 
(formerly Val-

leylab, a divison 
of Tyco Heal-
thcare Group 

LP)”, 15 Ham-
pshire Street, 

Mansfield MA 
02048, SAD 

“Medi-
com” 

d.o.o., Sa-
ve Šuma-
novi�a 89, 
Bijeljina 

36. 

� Adapters    
adapteri 

� Prosthetic Joint   
protetski zglobovi 

� Tube    
cijevi 

� Hand Prostheses   
proteze ruke 

� Decorative Prostheses  
estetske proteze 

� Elbow Joint Components  
zglobovi lakta 

� Silica Gel Glove   
silikonska rukavica 

� Stump Sock   
navlaka za bataljak 

� Plaster Bandage   
elasti`ni zavoj 

� Lock Strip   
ortoti`ke šine 

� Silikon Liner   
silikon lajner 

I 
06-07.1-

2210-
2/11 

3.8. 
2011. 

2.8. 
2016. 

= ����-

������ 

�
�������� 
� 
��,�����-

������� 
�������,�-

�� 

“Bejing Jingbo 
Prosthetics and 
Orthotics Deve-

lopment 
Co.”Ltd, Baijiaz-
huang Road, Be-

jing, Kina 

“Ortope-
dija MC” 

d.o.o., 
Kara�or-
�eva bb, 
Dvorovi, 
Bijeljina 
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НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1801 За кон о одр жа ва њу згра да  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

1802 Од лу ка број: 01-1459/11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

1803 Од лу ка број: 01-1467/11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

1804 Од лу ка број: 01-1468/11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

1805 Од лу ка број: 01-1469/11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

1806 Од лу ка број: 01-1470/11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

1807 За кљу чак број: 01-1460/11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

1808 За кљу чак број: 01-1461/11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

1809 За кљу чак број: 01-1462/11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

1810 За кљу чак број: 01-1463/11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

1811 За кљу чак број: 01-1464/11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

1812 За кљу чак број: 01-1465/11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

1813 За кљу чак број: 01-1473/11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1814 Од лу ка број: 04/1-012-2-1965/11  . . . . . . . . . . . . . . .9

1815 Од лу ка о упла ти нов ча ног де по зи та, 
број: 04/1-012-2-2198/11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

1816 Од лу ка о да ва њу са гла сно сти на План 
утро шка сред ста ва, број: 04/1-012-2-2200/11  . . . . .9

1817 Од лу ка о да ва њу са гла сно сти на План 
утро шка сред ста ва, број: 04/1-012-2-2204/11  . . . .10

1818 Од лу ка број: 04/1-012-2-2217/11  . . . . . . . . . . . . . .10

1819 Одлука о из мје на ма Од лу ке о фор ми ра њу Ти ма 
за ко ор ди на ци ју ак тив но сти ис тра жи ва ња рат них 
зло чи на и тра же ња не ста лих ли ца (“Слу жбе ни 
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 11/10 и 24/11)  . .10

1820 Од лу ка о из мје ни Од лу ке о до дје ли кон це си је 
за ко ри шће ње по љо при вред ног зе мљи шта у 
сво ји ни Ре пу бли ке Срп ске пред у зе ћу ДОО 
“Бра ћа Па вло вић” Об у до вац (“Слу жбе ни гла сник 
Ре пу бли ке Срп ске”, број 113/06)  . . . . . . . . . . . . . .10

СА Д РЖ А Ј

Napomena: 
Svi zašti�eni nazivi, dimenzije i katalo-
ški brojevi navedeni su u tabeli u prilo-
gu ove potvrde. 

37. � Air Optix for Astigmatism 
meko kontaktno so`ivo IIa 

06-07.1-
1931-
2/11 

31.8.
2011. 

30.8.
2016. 

= ����-

������ 

�
�������� 
� 
��,�����-

������� 
�������,�-

�� 

“Ciba Vision 
Corporation”, 
11460 Johns 

Creek Parkway, 
Duluth, Georgia, 

30097, USA 

“Provi-
sion” 
d.o.o., 

Vojvode 
Stepe 17, 
Višegrad 

 

38. 

� Focus Dailies 
jednodnevno meko kontaktno so`ivo 

� Focus Dailies Toric   
jednodnevno meko kontaktno so`ivo 

� Focus Dailies Progressives 
jednodnevno meko kontaktno so`ivo 

IIa 
06-07.1-

1946-
2/11 

31.8.
2011. 

30.8.
2016. 

= ����-

������ 

�
�������� 
� 
��,�����-

������� 
�������,�-

�� 

“Ciba Vision 
Corporation”, 
11460 Johns 

Creek Parkway, 
Duluth, Georgia, 

30097, USA 

“Provi-
sion” 
d.o.o., 

Vojvode 
Stepe 17, 
Višegrad 

39. 

� Reagensi za bakteriologiju 
� Reagensi za hematologiju 
� Reagensi za citologiju 
� Reagensi za histologiju 
� Ostali reagensi za mikroskopiju 
Napomena: 
Svi zašti�eni, generi`ki nazivi i katalo-
ški brojevi nalaze se u prilogu potvrde. 

Lista 
D 

06-07.1-
6801-
3/10 

22.8.
2011. 

21.8.
2016. 

= ����-

������ 

�
�������� 
� 
��,�����-

������� 
�������,�-

�� 

“Merck” KGaA, 
Frankfurter 
Strasse 250, 

64293 Darm-
stadt, Njema`ka 

“Tuzla-
farm” 
d.o.o., 

Rudarska 
71, Tuzla 

40. 

� Anaerobni i identifikacijski sistemi 
� Gotove mikrobiološke podloge i slaj-

dovi 
� Dehidrirane mikrobiološke podloge i 

aditivi 
Napomena: 
Svi zašti�eni, generi`ki nazivi i katalo-
ški brojevi nalaze se u prilogu potvrde. 

Lista 
D 

06-07.1-
6802-
3/10 

22.8.
2011. 

21.8.
2016. 

= ����-

������ 

�
�������� 
� 
��,�����-

������� 
�������,�-

�� 

“Merck” KGaA, 
Frankfurter 
Strasse 250, 

64293 Darm-
stadt, Njema`ka 

“Tuzla-
farm” 
d.o.o., 

Rudarska 
71, Tuzla 

41. 

� Vitafon – T   
vibracioni akusti`ki ure�aj 

� Vitafon – IR   
vibracioni akusti`ki ure�aj sa infracr-
venim zracima 

� Vitafon – 2   
vibracioni akusti`ki ure�aj sa infracr-
venim zracima 

� Vitafon – 5  
vibracioni akusti`ki ure�aj  

IIa 
06-07.1-

3769-
1/11 

1.8. 
2011. 

31.7.
2016. 

= �����	��� 
� 
��,�����-

������� 
�������,�-

�� 

“Vitafon” Ltd, 
Ogorodny 

per.23, 198097 
Saint Petersburg, 

Rusija 

“Vitafon” 
d.o.o., 

Meše Se-
limovi�a 
2, Bijelji-

na 

=	���� ���� ���,��
	�A 
��
���� ���
���A � ����
��� � 1. ����
�� 2011. � 31. ����
�� 2011. ����� �� 128.  
����: 10-07.2-5694/11  
19. 
�������� 2011. �����           ����	���, 
���� ��	�             ����D� "���D�, 
.�.  

 
 
 
 
  



1821 Од лу ка о из мје ни Од лу ке о рас пи си ва њу Јав ног 
кон кур са за из бор и име но ва ње чла но ва Управ ног 
од бо ра Спе ци јал не би бли о те ке за сли је па и 
сла бо ви да ли ца Ре пу бли ке Срп ске  . . . . . . . . . . . .11

1822 Рје ше ње о утвр ђи ва њу ко ли чи на ди зел го ри ва 
ко је ко ри сти при вред но дру штво “Ру динг” а.д.
Угље вик у про це су про из вод ње, за пе ри од од 
1. ја ну а ра 2012. до 31. де цем бра 2012. го ди не  . . .11

1823 Рје ше ње о утвр ђи ва њу ко ли чи на ди зел го ри ва 
ко је ко ри сти при вред но дру штво “Каменоломи”
а.д. Зворник у про це су про из вод ње, за пе ри од од 
1. ја ну а ра 2012. до 31. де цем бра 2012. го ди не  . . .11

1824 Рје ше ње о утвр ђи ва њу ко ли чи на ди зел го ри ва 
ко је ко ри сти при вред но дру штво ГП “Пут” а.д.
Ис точ но Са ра је во у про це су про из вод ње, за 
пе ри од од 1. ја ну а ра 2012. до 31. де цем бра 
2012. го ди не  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

1825 Рје ше ње о утвр ђи ва њу ко ли чи на ди зел го ри ва 
ко је ко ри сти при вред но дру штво “EFT - Руд ник 
и тер мо е лек тра на Ста на ри” д.о.о. Ста на ри у 
про це су про из вод ње, за пе ри од од 1. ја ну а ра 
2012. до 31. де цем бра 2012. го ди не . . . . . . . . . . . .11

1826 Рје ше ње о утвр ђи ва њу ко ли чи на ди зел го ри ва 
ко је ко ри сти при вред но дру штво “Те rех-кор” 
д.о.о. Угље вик у про це су про из вод ње, за пе ри од 
од 1. ја ну а ра 2012. до 31. де цем бра 
2012. го ди не  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

1827 Рје ше ње о име но ва њу чла но ва Др жав не ко ми си је 
за гра ни цу Бих из Ре пу бли ке Срп ске  . . . . . . . . . .12

1828 Рје шење о име но ва њу Ко ми си је за при мо пре да ју 
објек та “Дом бан ке” у се лу Брус на Тре бе ви ћу 
са опре мом и ин вен та ром ко ји су би ли под 
над зо ром При вред не бан ке а.д. С. Са ра је во у 
ли кви да ци ји, са сје ди штем у Звор ни ку  . . . . . . . .12

1829 Рјешење о име но ва њу Рад не гру пе за из ра ду 
Пла на ак тив но сти ко је ће се пред у зе ти ра ди 
при пре ма ња зе мљи шта у об у хва ту ре гу ла ци о ног 
пла на “По себ но под руч је Ја хо ри не” и ства ра ња 
усло ва за им пле мен та ци ју Ма стер пла на за 
Ја хо ри ну  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

1830 Рјешење о име но ва њу Ко ми си је за из бор 
из вр шног ди рек то ра Слу жбе пре у зи ма ња и 
пре ра де оси гу ра ња у “Кра ји на осигурањe” 
а.д. Ба ња Лу ка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

1831 Рјешење о име но ва њу Ко ми си је за из бор и 
име но ва ње чла но ва Управ ног од бо ра Јав не 
уста но ве Му зеј са вре ме не умјет но сти 
Републике Српске  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

1832 Рјешење о ра зр је ше њу чла на Са вје та за раз вој 
ви со ког обра зо ва ња и оси гу ра ње ква ли те та  . . . .13

1833 Рјешење о ра зр је ше њу чла но ва пред став ни ка 
сту де на та у Управ ном од бо ру Јав не уста но ве 
Сту дент ски цен тар Па ле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

1834 Рјешење о име но ва њу чла но ва пред став ни ка 
сту де на та у Управ ни од бор Јав не уста но ве 
Сту дент ски цен тар Па ле  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

1835 Рјешење о ра зр је ше њу чла на Над зор ног од бо ра 
АД “Град” Би је љи на  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

1836 Рјешење о име но ва њу в.д. чла на Над зор ног 
од бо ра АД “Град” Би је љи на до окон ча ња 
по ступ ка јав не кон ку рен ци је  . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Рјешење о ра зр је ше њу ди рек то ра Цен тра за 
про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње 
сли је пих и ин ва лид них ли ца Ис точ но Са ра је во  . .14

Рјешење о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти 
по моћ ни ка ми ни стра у Ре со ру за фи нан сиј ски 
си стем у Ми ни стар ству фи нан си ја Републике
Српске  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Рјешење о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти 
по моћ ни ка ми ни стра за Ре сор за фи скал ни 
си стем у Ми ни стар ству фи нан си ја Републике 
Српске  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Рјешење о по ста вље њу ди рек то ра Ре пу блич ке
упра ве за ин спек циј ске по сло ве  . . . . . . . . . . . . . .15

Рјешење о име но ва њу вр ши о ца ду жно сти 
ди рек то ра Ре пу блич ког де ви зног ин спек то ра та . .15

Рјешење о име но ва њу пред став ни ка Фон да за 
ре сти ту ци ју Републике Српске а.д. Ба ња Лу ка 
у Скуп шти ни дру штва ка пи та ла “Ву че во” а.д.
Фо ча  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА

1837 Пра вил ник о об ли ку, са др жа ју и на чи ну 
во ђе ња књи ге го сти ју у уго сти тељ ским 
објек ти ма за смје штај  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И
РУДАРСТВА

1838 Про грам утвр ђи ва ња ускла ђе но сти ква ли те та 
теч них нафт них го ри ва за зим ску се зо ну 
2011/2012. го ди не  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

1839 Пра вил ник о из мје на ма и до пу ни Пра вил ни ка 
о са др жа ју и на чи ну во ђе ња еви ден ци ја ко је 
во ди ви со ко школ ска уста но ва  . . . . . . . . . . . . . . . .17

1840 На став ни план и про грам за тех нич ко 
обра зо ва ње за основ ну шко лу  . . . . . . . . . . . . . . . .18

МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ
ЗАШТИТЕ

1841 Ли цен ца, број ре ги стра: 1/2011  . . . . . . . . . . . . . . .25

АГЕН ЦИ ЈА ЗА ЛИ ЈЕ КО ВЕ И МЕ ДИ ЦИН СКА 
СРЕД СТВА БО СНЕ И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НЕ

Спи сак ме ди цин ских сред ста ва за ко ја су издате
по твр де за упис у Ре ги стар ме ди цин ских 
сред ста ва, број: 10-07.2-5694/11  . . . . . . . . . . . . . .25
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уредник Проко Драгосављевић. Уредник Вишња Бајић-Прерадовић. Технички уредник Горан Зеленбаба. Телефон: (051) 456-330, факс
(051) 456-331, 456-341 и 456-349,  редакција:  (051) 456-357, рачуноводство: (051) 456-337, претплата: (051) 456-339. Интернет: (051) 456-
346, http://www.slglasnik.org, e-mail: slglasnikrs@blic.net Рјешењем Министарства информација Републике Српске број 01-411/93 лист је
уписан у регистар јавних гласила под бројем 37.  Штампа ЈУ Службени гласник Републике Српске Бања Лука.


